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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Sváb települéS 
– kápoSztával
a sváb települések közül rátka a 
töltött káposztát is felvette gaszt-
ronómiai kínálatába.  
úti tippek | 7. oldal

keveSebb 
a bűntett
a bűnözés szerkezetében nincs 
nagy változás, a bűncselekmények 
döntő hányada vagyon elleni.  
a város | 5. oldal

Megújulhat 
az eMlékpark
látogatóközpont és egy ahhoz kap-
csolódó park kialakítását tervezik a 
Herman ottó emlékparknál.  
a város | 5. oldal

Családi nap után bajnoki
A Pécs és a Budapest Honvéd elle-
ni mérkőzés között első alkalom-
mal rendezi meg a klub szombaton 
a DVTK családi napot az országos 
sporttelevízióval közösen. Dudás 
Hunor ügyvezető igazgató kiemel-
te, nagy nap lesz a szombati, a ren-
dezvény ugyanis kuriózum mind 
a klub, mind a magyar labdarúgás 
történetében. » részletek a 9. oldalon

Miskolctapolca régi fényéért
A Miskolctapolcát, Gö-

römbölyt magában fogla-
ló 4. számú választókör-

zet nagy hagyományokkal 
rendelkezik. Idén au-
gusztusban például a 

görömbölyi városrész 300 
éves évfordulót ünnepel. 

» részletek a 8. oldalon

HIrdeTés

HIrdeTés Megújul a „vízügyi 
kereszteződés”
Gyorsabb, környezetkímélőbb és 
kényelmesebb lesz a közlekedés 
annak a napokban indult beruhá-
zásnak köszönhetően, mely során 
megújul, és sávokkal bővül a Sol-
tész Nagy Kálmán – Vörösmarty 
kereszteződés és az említett utcák 
egy-egy szakasza is új burkolatot 
kap. A hétfőn kezdődött munkák 
összesen 111 millió forintba kerül-
nek és várhatóan július végére ké-
szülnek el.

– A kivitelezőt arra kértük, hogy 
a lehető legkisebb bonyodalmat 
okozzon napközben csúcsidő-
szakban Ennek ellenére a beruhá-
zás ideje alatt a környéken élőktől, 
és az arra közlekedőktől türelmet 
és megértést kérünk – mondta 
Pfliegler Péter.

» cikkünk a 2. oldalon

Válogatott 
kosármeccsek
Hétfőtől Magyarországon, Miskol-
con és Sopronban készül a június 
13-án kezdődő Eb-selejtezőkre a 
magyar női kosárlabda válogatott.

A közönség két felkészülési mér-
kőzést is láthat a jövő héten. 18-án, 
pénteken délután 5 órától a mis-
kolci sportcsarnokban, 19-én, 
szombaton pedig a felsőzsolcai vá-
rosi csarnokban, délután 1 órától 
Hollandiával játszanak a magyar 
lányok.

Ezután tétmérkőzést is játszik 
majd a miskolci városi sportcsar-
nokban a válogatott: június 20-
án Portugália nemzeti csapatával 
mérkőznek meg.

Játszóház, dobok, lobogók – ünnepelt a város
Színes programokkal, többek 
között koncertekkel, játszó-
házzal, vetélkedőkkel is vár-
ták a miskolciakat május 11-
én, Miskolc napján a belváros 
több pontján. A programok 
folytatódnak a hétvégén.

– Nagyon megtisztelő, hogy min-
dent megtesznek azért, hogy jól 
érezzék magukat az emberek! – 
mondta egy miskolci polgár a vá-
rosünnepen. Hiszen színes progra-
mokkal várta kicsiket és nagyokat 
a város napján a miskolci önkor-
mányzat és a Miskolc Holding Zrt., 
a Városháza környékén. A Szent Ist-
ván téren, a virágóra előtt játszóház 
fogadta a gyerekeket, a parkolóban 
pedig speciális gépek sorakoztak fel.

» folytatás a 3. oldalon

A városért dolgoztak, dolgoznak
Hagyománnyá vált, hogy május 
11-én tartott ünnepi közgyűlés 
keretében elismeréseket adnak át 
azoknak, akik jeles eredménye-
ket értek el a tudomány, a kultú-
ra, az oktatás, a művészet, a sport, 
illetve a közélet más területein, 
tevékenységükkel öregbítették 
Miskolc jó hírnevét. Az ünne-
pi közgyűlést idén is a Miskol-
ci Nemzeti Színházban tartották, 
az elismerések átadása előtt Kriza 
Ákos polgármester köszöntötte 
a kitüntetetteket és a rendezvény 
többi meghívott vendégét. Mint 
mondta, akárcsak minden évben 
ezen a napon, most is városun-
kat, annak összetartó közösségét, 

múltját, jelenét és jövőjét ünne-
peljük. Képünkön Várhegyi Zol-
tán veszi át díszpolgári címét.

A polgármesteri köszöntőt a 3. ol-
dalon, a kitüntetettek névsorát a 
4. oldalon közöljük.



a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

» Eperjesi Erika (Fidesz) | a 8. számú választókerület önkormányzati képvise-
lője május 14-én, hétfőn délután 5 órától fogadóórát tart a Ferenczi Sándor Egészség-
ügyi Szakközépiskolában (Szigethy M. u. 8.).

» Nánási-Kocsis Norbert (Fidesz) | a 10. sz. választókerület önkormányzati 
képviselője május 15-én, kedden délután 6 órától fogadóórát tart az Éltes Mátyás Álta-
lános Iskolában (Szeles u. 65.), melyre kiemelten várja a Szeles utca „katonai telep” és a 
Gömöri tér – Temesvári – Pozsonyi – Kolozsvári – Kassai utca lakosságát. 

» Seresné Horváth Zsuzsanna (Fidesz) | a 18. sz. választókerület önkor-
mányzati képviselője lakossági fogadóórát tart május 22-én, kedden délután 5–7 óra 
között a Tóth Árpád utcai 21. számú Általános Iskolában.

» Nehéz Károly (Fidesz) | Tapolca és Görömböly önkormányzati képviselő-
je fogadóórát tart május 25-én, pénteken délután 4 órától a Tapolcai Általános Is-
kolában.

képviselői fogadóóra ››››››››››››››››››››››

» Nyilvános lista jogsértések-
ről. Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
alapján közzétett, a hatósági ellenőrzések 
során talált visszaélések vonatkozásában 
a jogsértő szervezetek és személyek listája 
elérhető a http://elelmiszerlanc.kormany.
hu/jogsertesek címen.

» Megyei érettségi. A megyében 
összesen 8747 fő jelentkezett érettségi 
vizsgára, ők 28 743 érettségi vizsgát tel-
jesítenek 78 vizsgahelyszínen, 263 vizsga-
bizottságba sorolva. Ebből az emelt szin-
tű jelentkezések száma 1936 (magyar: 76; 
matematika: 176; történelem: 418; angol 
nyelv: 423; német nyelv: 162). A héten ed-
dig lezajlott írásbeliket rendkívüli esemény 
nem zavarta egyik vizsgahelyszínen sem. A 
következő héten informatika, biológia, ké-
mia, földrajz, fizika, rajz és spanyol nyelv 
tantárgyakból fogják lemérni a maturá-
lók tudását.

kormányhivatali  
hírek ››››››››››››››

Hálaadó istentiszteleten 
szólal meg az orgona
Projektzáró istentiszteleten ad 
hálát a Belvárosi Református Egy-
házközösség május 13-án, vasár-
nap 10 órától a Kossuth utcai re-
formátus templomban. 

Szabó Sándor vezető lelkipásztor 
elmondta, a vasárnapi istentiszte-
let egybeesik Bató Eszter halálá-
nak 147. évfordulójával, melynek 
emlékére reggel 7 és 8 óra között 
folyamatosan szólni fog a róla el-
nevezett harang. Az istentisztele-
ten Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere mond ünnepi köszöntőt.

A lelkipásztor elmondta, a 
külső felújítás az Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégia (IVS) első 
ütemén belül történt meg, 127 
millió forintos uniós támogatás-
sal, a munkák azonban nem áll-
tak meg. Az orgona és a temp-
lombelső is teljesen megújult, 
ami a gyülekezetnek, az összefo-
gásnak köszönhető: a támogatás 
mellé biztosított önerővel együtt 

összesen 80 millió forintot gyűj-
töttek össze.

A jeles napra megjelent Mó-
zes Huba presbiter és Szabó 
Sándor közös kötete, amely az 
egyházközösség és a templom 
mellett szól a miskolci reformá-
tus egyházról is.

– A könyv a történeti áttekin-
tés mellett a jelen és közelmúlt 
képeivel igyekszik bemutatni 
azt, hogy egy gyülekezet élete, 
a templomfelújítás, -építés mel-
lett csak a lelkek építésével vá-
lik teljessé – hangsúlyozta Mó-
zes Huba.

Vasárnap, a hálaadó istentisz-
teleten szólal meg először a meg-
újult orgona Günter Schwarze 
zeneszerző, orgonaművész és 
Deák Gábor fuvolaművész kö-
zös koncertjén. A projektzáró 
után nyílik meg a Dobrik István 
által rendezett, a templom felújí-
tásáról készült fotókiállítás. 

T. Á. 

Folytatódik a lomtalanítás
A következő héten így alakul a lom-
talanítás rendje:

május 14. | hétfő
Martin-kertváros: Alkotmány, 
Babér, Bajza J., Balaton, Barkóczy 
F., Benkő S., Bodrog, Bornem-
issza G., Dráva, Duna, Forgács 
A., Franklin B., Garam, Guten-
berg, Gyöngyösi I., Ipoly, Iskola 
tér, Istvánffy Gy., Kamilla, Kapos, 
Kőris, Kőrös, Laborc, Lahner Gy., 
Lajta, Levél, Mező, Mura, Páncél, 
Poprád, Rába, Régész, Szénfy G., 
Szrog S., Takta, Tapoly, Taviró-
zsa, Temes, Tisza, Tóth P., Velen-
ce, Visó, Zala.
Tapolca: Abaúji, Bagoly, Barlang, 
Bártfai, Denevér, Dési H., Enye-
di Gy., Esze T., Fajdos, Fecske, Fürj, 
Gerle, Harkály, Hattyú, Késmárki, 
Kisbenedek, Kócsag, Külső csabai, 

Mérnök, Nagyszentbenedek dűlő, 
Pákozd, Páva, Püspöklak, Sirály, 
Szitakötő, Tanító, Trencséni, Vadga-
lamb, Zárda.

május 15. | kedd
Bábonyibérc: Árok, Bábonyibérc 
Felső sor, Bábonyibérc sor, 
Bábonyibérc Újtelep, Balázs diák, 
Bércalja, Borostyán, Börzsöny, Bú-
zavirág, Cserhát, Csermely, Estike, 
Eszter, Felmező, Forrásvölgy, Gala-
gonyás, Mecsek, Napraforgó, Pilis, 
Pintes, Sellő, Sólyom, Tag.
Lyukó: Danlos, Görögszőlő 32–
44., Kishajtás dűlő, Kislyukó 
dűlő, Kutyorvölgy, Lackó tanya, 
Lyukóvölgy, Lyukóvölgy Bánya-
oldal – Erdőgazdaság – Gulya-
kút – Herceghajtás – Kishajtás, 
Lyukóvölgyi út, Meredély, Őz-
ugró.

május 16. | szerda
Lyukó: Búzavirág, Gerbera, Jácint, 
Jégvirág, Liliom, Nehéz, Tulipán, 
Szegfű.

május 17. | csütörtök
Győri kapu északi oldal: Andor 
társasházak, Andrássy 6–14., Avar, 
Báthori I., Béla, Bíró, Brigád, Előd, 
Fadrusz J., Ferenc, Gépész, Győri 
k. páros, Gyula 15-től, 16-tól, Jáno-
si F., József, Károly, Kőporos társas-
házak, Liszt F., Maros, Miklós, Örs, 
Pál, Rácz Á., Szamos, Szent Imre 
tér, Szerdahelyi K., Újítók, Zoltán.

május 18. | péntek
Bedeghvölgy: Bandzsalgó, Be degh-
völgy, Bodó sor, Dóczy J., Dombalja, 
Kiskőbánya, Közdomb, Major, Mar-
gittai, Muskátli, Napfény, Napfürdő, 
Napsugár, Nyírfa, Pacsirta, Száz-
szorszép, Szent Anna, Szivárvány 
Tetemvár, Aggteleki u.

Várostörténeti verseny – és városjárás
A középiskolás csapatok döntőjé-
vel szombaton véget ért a nagy-
szabású várostörténeti vetélkedő-
sorozat. 

A Fodor Zoltán önkormányza-
ti képviselő és a MIKOM Kft. ál-
tal szervezett vetélkedő döntőjé-
ben a feladatok között szerepelt 
hétköznapi hősök interjúvolá-
sa, mint például fafaragó, mentős 
és katasztrófavédelmi szakember 
megszólaltatása. A versenyt a Te-
leki Tehetséggondozó Kollégium 
nyerte, a dobogó 2. és 3. fokára 
a Lévay Gimnázium két csapata 
állhatott fel. 

A versenyzők műszaki cik-
keket nyertek, a nyereményeket 
Kiss Gábor alpolgármester adta 
át. A győztesek pedig, akárcsak 
a pénteki általános iskolai döntőé 
(a II. Rákóczi Ferenc iskola csa-

pata) az Európai Parlament stras-
bourgi székhelyére látogatnak.

***
Nemcsak az iskolások ismerhe-
tik meg jobban Miskolcot: júni-
us 2-án, szombaton ismét lesz Já-
tékos Városjárás. A szórakoztató 
városi vetélkedő során a négy ka-
tegóriában nevezők játékos for-
mában fedezhetik fel a várost.

Május 25-éig lehet jelentkez-
ni a Művészetek  Házában sze-
mélyesen, az info@muvesze tek-
hazamiskolc.hu e-mail címen, 
vagy a 46/508-845-ös faxszámon. 
További információ a 30/2292-
575-as telefonszámon kérhető.

napról napra ››››››››››››››››››››››››››››››››››
május 5. | szombat

Együtt festettek. Úgynevezett „kö-
zösségi festést” szervezett a Dialóg 
Egyesület az Avason. A lakók közremű-
ködésével a Szilvás u. 9. szám alatti ház 
lábazatát dekorálták ki, egy közösségi 
program keretében, melynek célja a kö-
zösségépítés, az élhető környezet kiala-
kítása, az Avas jó hírének visszaállítása.

Öregdiák nem vén diák. A vég-
zős középiskolásokkal együtt öregdiá-
kok is elballagtak a Berzeviczy Gergely 
Kereskedelmi Szakközépiskolában. A 
most ballagó három osztály után az öt-
ven évvel ezelőtt, 1962-ben érettségizett 
fiúosztály 25 diákja is újra elbúcsúzott 
egykori iskolájától, ezzel is kifejezve ra-
gaszkodásukat, kötődésüket egykori is-
kolájukhoz és a városhoz.

Különvonat Ortástetőn! Közel négy 
évnyi, szinte teljes üzemszünet után is-
mét személyszállító vonat közlekedett 
az Északerdő Zrt. által üzemeltetett Lil-
lafüredi Állami Erdei Vasút Mahócai 
szárnyvonalán. A mintegy 150 kirán-
dulóval és vasútbaráttal megtelt kisvo-
nat Ortástető állomásig közlekedett.

május 7. | hétfő

Facsere. A Zenepalota előtt hétfőn ki-
vágtak három beteg nyárfát, és még a 
héten pótolták is azokat díszcseresz-
nyékkel. A fák korhadtak, nemcsak bal-
esetveszélyesek voltak, de már okoztak 
is kisebb károkat a lehulló ágak az ott 
parkoló autókban. 

május 8. | kedd

Az oktatási álláshelyekről. Sajtó-
tájékoztatón bírálta a Fidesz oktatás-
politikáját a Jobbik miskolci frakciója 
annak a közgyűlési döntésnek az apro-

póján, amely véleményük szerint több 
mint 300 tanár és technikai dolgozó 
álláshelyének megszüntetéséről hatá-
rozott az áprilisi testületi ülésen. A Fi-
desz – KDNP frakciójának képviselője, 
Seresné Horváth Zsuzsanna közlemé-
nyében kifejtette, a Jobbik csak riogat, 
ami a közgyűlési anyag számaiból is vi-
lágosan kiderül. Eszerint 135 pedagó-
gust foglalkoztatnak tovább az egyházi 
intézmények, 76 be nem töltött álláshely 
továbbra is megmarad, 30 fő nyugdíjba 
vonul, 13 főt pedig átszervezés után fog-
lalkoztatnak tovább. Mindösszesen 12 
lejárt szerződéssel rendelkező takarító, 
karbantartó és konyhai kisegítő mun-
kás szerződését nem újították meg.

május 9. | szerda

Széchenyi: 71 milliárd a megyébe. 
Tíz éve indult el a hazai mikro-, kis- és 
középvállalkozások finanszírozási lehe-
tőségeinek javítására létrehozott Szé-
chenyi Kártya Program, amely kereté-
ben megyénkben eddig 11 561 kártyát 
adtak át, és mintegy 71 milliárd forint 
hitelt helyeztek ki. A kerek évforduló al-
kalmából gazdasági konferenciát ren-
deztek Miskolcon. Ezen a hitelkonst-
rukció szakmai irányítására a Kamara 
és a VOSZ által létrehozott KA-VOSZ 
vezérigazgatója, Krisán László kijelen-
tette: a válság következtében jelenleg 
nincs tőke, nincs hitel, nincs hit és nincs 
piac. Ők az első kettőre próbálnak meg-
oldást találni.

A DIGÉP történetéről. A Diósgyő-
ri Gépgyár közös örökségünk – ezzel a 
címmel nyílt ipartörténeti kiállítás a Di-
ósgyőri Gimnáziumban. Az egyedül-
álló korabeli képeket bemutató tárlat 
június 15-ig hétfőtől péntekig munka-
időben tekinthető meg.

A legjobbakat köszöntötték. Ered-
ményesen szerepeltek ebben a tanévben 
is megyénk diákjai – több téren is. A me-
gye szakképző iskoláinak a 2011/2012-
es évi Szakma Kiváló Tanulója és Or-
szágos Szakmai Tanulmányi Verseny 
döntőjébe került növendékeit díjazták 
az iparkamara Szentpáli-termében. A 
legnagyobb sikert Kiss Dániel, a Bláthy 
Ottó Szakközépiskola diákja érte el, aki 
országos első helyezést ért el.

május 10. | csütörtök

Jubilált a Szabó Lőrinc Iskola. Ünne-
pi gálaműsort tartottak a Szabó Lőrinc 
Általános és Német Két Tanítási Nyel-
vű Iskola alapításának 30. évfordulója 
alkalmából, a Művészetek Házában. Az 
intézmény 1992-től viseli a költő nevét, 
fontos feladatuknak tekintik Szabó Lő-
rinc szellemi hagyatékának ápolását. 

Nehéz pályán szlalomoztak. A mis-
kolci KRESZ-parkban rendezték az év-
tizedes hagyományokra visszatekintő 
Kerékpáros Iskola Kupa megyei döntő-
jét. A bringás viadalon 40 iskolás mérte 
össze tudását, akik közül a legjobb lány 
és fiú versenyző képviselheti Borsod-
Abaúj-Zemplént a május végi országos 
finálén, Egerben. Ez évben Oláh Ale-
xandra (Sajóbábonyi Általános Iskola) 
és Juhász Levente (Sajóbábonyi Általá-
nos Iskola) lett az első.

május 11. | péntek

Százéves Margit néni. A miskolci Po-
lonkai Gyuláné (Margit néni) április 22-
én ünnepelte 100. születésnapját. A jeles 
alkalomból a város napján Kiss Gábor 
alpolgármester és Nehéz Károly önkor-
mányzati képviselő köszöntötte lakásán 
a kiváló testi és szellemi egészségnek ör-
vendő hölgyet. 

Ismét munkahelyteremtésről. A 
városvezetés kudarca az, hogy nem 
Miskolcon jön létre az a 850 munka-
hely, melyet a Raiffeisen Bank kívánt az 
északkeleti régióba helyezni – állította 
Mokrai Mihály (MSZP) önkormány-
zati képviselő. 
A tájékoztatón elhangzottakra köz-
leményben reagált Pfliegler Péter, 
Miskolc alpolgármestere, aki azt 
írta, a város vezetése folyamatosan 
tárgyal Miskolcon befektetni szán-
dékozó külföldi vagy hazai cégek-
kel, ezek a tárgyalások pedig van, 
amikor sikerre vezetnek, és van, 
amikor nem. Hiszen ádáz verseny fo-
lyik a befektetésekért úgy régiós, mint 
városi szinten.

A telket és a vitát is lezárná. Simon 
Gábor, az MSZP miskolci elnöke pon-
tot, azaz kerítést tett a több hónap-
ja tartó telekügy végére, amelyben azt 
vizsgálták, valóban sajátjaként kezel-e 
önkormányzati területet. Sajtótájékoz-
tató keretében mutatta be péntek dél-
előtt a portája és az önkormányzat tulaj-
donában lévő, korábban leválasztatlan 
telek közé épített betonkerítést. 
Simon Gábor menekül a felelősség-
re vonás elől Nánási-Kocsis Norbert, a 
Fidesz önkormányzati képviselője sze-
rint. Simon Gábornak szégyenszemre, 
hosszú-hosszú évekig nem jutott eszé-
be kerítést építeni az általa használt 
282 négyzetméteres, városi törzsva-
gyont képező telek és a saját saroktelke 
közé. Noha neki ez már régen köteles-
sége lett volna, saroktelekről lévén szó. 
Most kezdett el építkezni Simon Gá-
bor, miután megneszelte, hogy az ön-
kormányzat hivatala birtokvédelmi el-
járást kezdeményez ellene – teszi hozzá 
a képviselő.

Megújul a „vízügyi kereszteződés”
Kiszélesedik a Soltész Nagy Kál-
mán – Vörösmarty utcai keresz-
teződés és megújul mindkét utca 
egy-egy szakasza. 

Miskolc önkormányzata és a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
megyei igazgatósága közösen 
pályázott a NORDA által kiírt 
pályázaton, mondta el a Miskol-
ci Naplónak Pfliegler Péter, Mis-
kolc alpolgármestere.

– A terveket támogatták, így 
mintegy 111 millió forintból 
újulhat meg várhatóan július vé-
géig a Soltész Nagy Kálmán és 
a Vörösmarty utca csomópont-
ja. A beruházás önereje 27 mil-
lió forint, melyet Miskolc ön-
kormányzata biztosít, az összeg 
másik felét az ÉMOP keretéből 
finanszírozzák – hangsúlyoz-
ta Pfliegler Péter. Mint mondta, 
közbeszerzési eljáráson válasz-
tották ki a kivitelezőt, melynek 
eredményeképpen miskolci cé-
gek végezhetik az útfejlesztést. 

A hétfőn kezdődött beruhá-
zás során új burkolatot kap a Sol-
tész Nagy Kálmán utca az And-
rássy Gyula Szakközépiskola és a 
vízügyi igazgatóság közötti sza-
kaszon, a Vörösmarty utca a Gi-
zella utca és a Szinva ABC között, 
valamint új sávokkal bővül a ke-
reszteződés is. A Vörösmarty ut-
cáról így a jövőben külön sáv-
ból lehet tovább haladni a vasúti 
felüljáró felé, illetve jobbra és bal-
ra kanyarodni, a Soltész Nagy 
Kálmánról pedig szintén a felül-
járó felé készül kanyarodósáv 
jobbra.                              T. Á. | fotó: J. Á.

Tapolca-pályázat. Határidőre, má-
jus 7-én délután elektronikus úton el-
juttatta a Turisztikai attrakciófejlesztés 
Miskolctapolcán projekt egyszerűsí-
tett megvalósíthatósági tanulmányát 
és a pályázati adatlapot a Nemzeti 
Gazdasági Minisztériumba és a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökségre a Miskol-
ci Városfejlesztési Kft. 

Kedvezmény csak kártyára. Csak 
MiskolcPont Kártyával lehet igénybe 
venni június 1-jétől az MVK bérlet-
szelvényeire szóló 10 százalékos ked-
vezményt. A kártyaigénylés továbbra is 
a jegy- és bérletpénztárakban lehetsé-
ges. A Barlangfürdő is azonnali, 30%-
os kedvezménnyel várja a MiskolcPont 
Kártyával érkező vendégeket, a külső 
medencékkel is, időkorlát nélkül.

hírhasáb ››››››››››››

HIrdeTéS



A „függetlenség napja”
Miskolc 1993 óta ünnepli a vá-
ros napját május 11-én – erről 
előző évben, 1992-ben a városi 
közgyűlés döntött – annak tisz-
teletére, hogy 1909-ben ezen a 
napon adott a városnak címeres 
kiváltságlevelet Ferenc József, ek-
kor lett Miskolc törvényhatósá-
gi jogú város. A törvényhatósá-
gi jogú városi rang megszerzése 
kiemelt jelentőséggel bírt, mert 
ez által az adott város kikerült a 
megyei igazgatás alól és önálló 
törvényhatóságként, a megyétől 
független életet élt, mondta el ér-
deklődésünkre Somorjai Lehel, a 
megyei levéltár igazgatója.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!
Ma, mint minden évben, váro
sunkat, annak összetartó közös
ségét, múltját, jelenét és jövőjét 
ünnepeljük. Ez a történelmi foly
tonosság az, ami megtart minket 
lokálpatriótának, a városért po
litikusként, közéleti emberként, 
egyszerű, hétköznapi polgárként 
küzdő és dolgozó embernek. Elő
deink példáját követve mindnyá
jan igyekszünk a magunk lehe
tőségei szerint tenni Miskolcért, 
kiki a maga módján. Tesszük ezt azért, mert hiszünk abban, hogy 
városunk csak így fejlődhet és gazdagodhat, és így érezhetjük sikereit a 
magunkénak is. Néha nehéz ez a harc, a rajtunk kívül álló körülmé
nyek sokszor erőnket meghaladó teljesítményt követelnek. Hazánk ma 
nincs könnyű helyzetben, nekünk mégis menni kell előre, és hinni ab
ban, hogy rövidesen beérik a megfeszített munka gyümölcse.

Annak idején sokak álma vált valóra, mikor Miskolc 1909ben füg
getlenné vált a vármegyétől. Ezt az álmot Soltész Nagy Kálmán pol
gármester tette teljessé, aki egy olyan várost hagyott örökül, mely le
nyomatot hagyott a XX. század Magyarországán. Szinte nincs is 
olyan jelentős nehézipari vagy acélipari teljesítmény e korból, mely ne 
városunkhoz, Miskolchoz lenne köthető. Ez persze nem sikerült volna 
az itt élő polgárok támogatása nélkül. Hozzájárult ehhez Szentpáli Ist
ván polgármesteri munkája és elhivatottsága, melynek nyomán kitel
jesedett a fejlődés.

Két nagyformátumú ember nyújt számunkra példát: tenni, küzdeni, 
akarni és dolgozni egy közösség, Miskolc érdekében. A mérce magas
ra került az elődök nyomán. Ez az akarat, és a vele párosuló hajlítha
tatlan realizmus, ami kijelöli a XXI. században is az irányokat: ember 
küzdj, de ésszel tedd.

Ezt üzenik nekünk elődeink, akik örökül hagytak nekünk egy párat
lan adottságokkal rendelkező várost. Itt ér tehát össze múlt, jelen és 
jövő, hiszen ahogy annak idején, úgy most sem megy egymás nélkül. A 
politikus és a hétköznapi ember csak együtt, egymást támogatva tud
ja előrevinni az életünket meghatározó, lényeges dolgokat. Ahogyan jó 
néhányszor már, most is arra kérem Önöket, higgyenek abban, hogy 
összefogással, egymás munkájának megbecsülésével és tenni akarással 
bebizonyítjuk, hogy Miskolc méltó a történelmi ősökre, és az utánunk 
jövő nemzedékek is büszkén gondolnak majd az elődökre.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! „A haza örök, s nemcsak az iránt tarto
zunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.” 
Erre figyelmeztet bennünket városunk első díszpolgára, Kossuth Lajos. 
Miskolc városa minden évben május 11én olyanok munkáját, tehet
ségét, tudását ismeri el, akik már bizonyították: mindenekelőtt váro
sunkért dolgoztak és dolgoznak. A mi felelősségünk abban is áll, hogy 
nem pusztán hálásak vagyunk ezért, hanem úgy őrizzük, óvjuk az ér
tékeket és tesszük ismertté őket, hogy hisszük: újabb és újabb sikerek 
születhetnek majd a kitűnő példák nyomán.

Tisztelt kitüntetettek! Az Önök példája és munkája, az Önök akarata 
és küzdelmei nélkül ma mindannyian kevesebbek lennénk. Megtiszte
lő, hogy ma Önök, városunk legjobbjai között lehetek. Minden miskol
ci nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat. 
Szívből remélem, hogy közösségépítő tevékenységükkel még sok éven 
át szolgálják majd Miskolcot. 

Munkájukhoz mindannyiunk nevében kívánok jó egészséget, 
megbecsülést, sikereket!

Kriza Ákos polgármester 

(az ünnepi közgyűlésen elhangzott beszéd)

Játszóház, dobok, lobogók – ünnepelt a város
Színes programokkal, többek között 
koncertekkel, játszóházzal, vetélke-
dőkkel is várták a miskolciakat május 
11-én, Miskolc napján a belváros több 
pontján. A programok folytatódnak 
egész hétvégén.

Hogyan ünneplik a miskolciak a város napját?
Pásztor 
Ferencné 
– Nagyon 
megtisztelő, 
hogy mindent 
megtesznek 
azért, hogy jól 
érezzék ma-
gukat az em-

berek a város napján! Tetszik a ren-
dezvény. Voltam az Erzsébet téren, 
ahol szűrővizsgálatokat végeztek. 
Szerencsére éhgyomorra mentem, 
így meg tudtam méretni a vércuk-
romat. 

Kovács 
Katalin 
– Nemrég jöt-
tünk ki a vá-
rosnapi ren-
dezvényekre. 
Most a gye-
rekprogra-
mok érdekel-

nek minket. Régebben is kijártunk, 
amikor még nem volt gyerek, csak 
akkor értelemszerűen a felnőtt 
programokra voltunk kíváncsiak, a 
koncertekre. És jövőre is biztosan 
kijövünk, ha jó idő lesz.

Buella 
Ildikó 
– Hiába van 
ma Miskolc 
napja, éppen 
dolgozni me-
gyek, így a mai 
programokon 
nem tudok 

részt venni, sőt a hétvégieken sem, 
mert elutazunk. Egyébként el szok-
tam menni a rendezvényekre, bár-
mire kinézek, ami érdekel, legyen 
szó együttesek koncertjéről, vagy a 
lányomék divatbemutatójáról.

Groszmann 
Viktor
– Lejöttünk 
sétálni a jó 
időben. Nem 
tudtam arról, 
hogy ma ün-
nep lesz, de 
idefelé jövet a 

kisboltban tájékozódtam: Miskolc 
napja van. Itt lakunk a belvárosban, 
így az előző években is belebotlot-
tam a rendezvényekbe. Egyébként 
jónak tartom, megörültem neki, 
hogy ilyen ünnepünk is van.

» folytatás az 1. oldalról
A hivatalos ünnep reggel kezdődött, amikor a vá-
ros vezetői lerótták kegyeletüket Miskolc elhunyt 
jelentős személyiségeinek sírjánál. Az „Egy kiál-
lítás gépei” című, a Miskolc Holding tagvállala-
tainak különleges járműveit felvonultató tárlaton 
a legnagyobb érdeklődés – tapasztalataink és az 
MVK Zrt. elmondása szerint – szinte egész nap 
a közlekedési cég Ikarus 31-es veterán autóbusza 
körül volt, mellyel egyébként délelőtt és délután 
összesen négy alkalommal ingyenes városnéző 
körútra lehetett menni a Szemere–Uitz sarokig a 
sétálóutcán át egészen vissza a parkolóba. Szin-
tén sokakat vonzott a már közel két hónapja for-
galomban is utasokat szállító Volvo hibrid busz, 
a veterán tűzoltóautó (ma locsolóautóként funk-
cio nál), de sokan próbálták ki a MIK Zrt. eme-
lőkosarát, és nézték meg a környéket magasból. 

A Szinva teraszon Civil kavalkádot rendeztek: 
a városban működő civil szervezetek, alapítvá-
nyok, öntevékeny csoportok, egészségügyi, szo-
ciális, oktatási és közművelődési intézmények 
mutatkoztak be. Teszteld magad a Miladies-zel 
címmel pedig játékos szintfelmérőt rendeztek 
dolgozó és dolgozni vágyó anyukáknak. 

A Bűnmegelőzési Centrum rendezésében Vá-
ros Napi Bűnmegelőzési Vetélkedőt tartottak, 
amelyen általános és középiskolás diákok mutat-
ták meg, mit tudnak a témában – ezen a Feren-
czi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola csapa-
ta nyert.

Kísérőrendezvényként Cseh Film- és Sörna-
pokat is tartanak, illetve megnyílt pénteken – 
lapzártánk után – a Miskolci Kamarakórus Fesz-
tivál, a szokásos módon pedig idén is tartottak 
hálaadó ökumenikus istentiszteletet a városért a 
belvárosi evangélikus templomban.

Nem volt hiány sportprogramokban sem, 
most először Akikre büszkék vagyunk címmel 
a Miskolci Majorettek és pom-pom lányok ve-
zetésével Miskolc város neves sportolóinak a pa-
rádés felvonulását tekinthették meg a miskolciak 
a Villanyrendőrtől a Városház térig. Rendeztek 
floorballbajnokságot és nem maradhatott el a ha-
gyományos váltófutás sem a belvárosban.

Kulturális programokban is bővelkedett a vá-
ros napja. Bemutatták egy eljövendő várostör-
téneti kiállítás „alapjait”, a kassai Thália Színház 
vendégjátékát Karol Wojtyla – a későbbi II. Já-
nos Pál pápa – színműve alapján este a Miskol-
ci Nemzeti Színházban tekinthették meg a ki-
látogatók. Új kiállításokat nyitottak  a Miskolci 
Galériában is, ahol a Steel City Drummers és a 
Factory Hanggyár zenei alkotó műhely együtt 
törte az ütemeket, síppal, dobbal, bakelittel. Az 
élőzenét miskolci zenekarok, a Rutkai Bori és a 
Specko Jedno zenekar, a Bohemian Betyars és a 
Kormorán is képviselte.                               T. Á. – H. I.
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„Ne féljetek élőnek tekinteni a múltat…”
Várhegyi Zoltán orvosként 
hosszú évtizedeken át gyógyí-
totta az emberi test betegsége-
it. Később, a Széchenyi ’56 Em-
lékbizottság vezetőjeként a 
diktatúra évtizedeiben sérült 
emberi lelkek számára próbált 
gyógyírt találni – ez sem bizo-
nyult csekély feladatnak. A vá-
ros most díszpolgári címmel 
köszöni meg mindezt.

Beszélgetéseink alkalmával mindig 
egy kulturált, közvetlen, hitében, el-
veiben, megalapozott szakmai tu-
dásában rendíthetetlen, elhivatott 
ember portréja rajzolódott ki. Va-
lakié, aki egy értékválságtól terhes, 
zavaros világban még hinni tud az 
igazi értékekben – akinek nem üres 
szólam, hanem iránymutató az em-
beriesség és a hazaszeretet.

Szülei református néptanítók vol-
tak – ahogy ő mondja, „a nemzet 
napszámosai” – Hejőpapiban, majd 
Miskolcon. Ő itt született 1939-ben, 
a városban végezte alap- és közép-
fokú tanulmányait is. Kézügyessége, 
tehetsége műszaki és zenei pályá-
ra is alkalmassá tette volna, végül az 
orvosi hivatás mellett döntött. 1963-
ban végzett a debreceni orvosi egye-
temen, s Miskolcon az akkor induló 
megyei kórházban kezdett el dol-
gozni. Mint mondta, az intézmény 
legendás hírű igazgatója, Szabó Ist-
ván idehívta az ország legkiválóbb 
szakembereit osztályvezetőknek, 
így kitűnő mesterektől tanulhatta, 
fejleszthette tovább a szakmai isme-
reteket, fogásokat.  

Először a szemészeti osztályon 
dolgozott és szakvizsgázott, ahol 

Valu László volt a mestere. 1967-től 
az ideg- és idegsebészeti osztályon 
folytatta pályafutását. 

– Török Pál volt az, aki kést adott 
a kezembe, és megtanított, hogyan 
kell gyógyítani vele. Itt töltöttem el 
közel 35 évet, az egészségügy köz-
katonájaként – emlékezett vissza 
Várhegyi Zoltán, akinek több, vi-
déken először bevezetett idegsebé-
szeti műtéti technika fűződik a ne-
véhez. A szemészet-ideggyógyászat 
és idegsebészet határterületi beteg-
ségeinek diagnosztikáját a szem-
üreg sebészeti műtéti megoldásait 
mint önálló szakorvosi stúdiumot 
vezette be, és 1968-tól gyakorolta is.

– Alaptevékenységem természe-
tesen mindig az idegsebészet volt. 
Ennek jegyében tanultam meg Pé-
csett az agyi mikroszkópos érműté-
teket, és ugyancsak vidéken először 
az 1980-as évek elejétől itt végez-
tem az agyi éranastomozis műté-
teket. Ez magyarul annyit jelent, 
hogy a koponyabőr artériáját egy 
csontnyíláson keresztül beültetjük 
az agykéreg egy felszínes artériájá-
ba. Ezzel elérhető, hogy javuljon az 
agy belső érelzáródása következté-
ben kialakult, oxigénhiányos terü-
letek vérellátása, a klinikai tünetek-
kel együtt – részletezte.

Az 1980-tól idegsebész főorvos 
pályafutása során több tucat tudo-
mányos cikket publikált, számta-
lan előadással vett részt a szakmai 
közéletben. Nyugdíjba vonulása-
kor Pro Sanitate kitüntetést kapott. 
Műtéteket már nem végez, de a di-
agnosztikát ma is gyakorolja.

Élete meghatározó élménye volt, 
hogy végzős gimnazistaként részt 
vett az 1956-os forradalom és sza-
badságharc miskolci eseményei-
ben.

– Negyedik osztályos tanulóként 
tagja voltam az akkor már Földes 

Ferencről rendeletileg elnevezett, 
patinás gimnázium diákbizottsá-
gának. E napokban iskolánkat kö-
zös akarattal Széchenyi István Gim-
náziumnak neveztük el, mely nevet 
büszkén viseltük néhány hónapig. 
A diktatúra 1957 áprilisában az in-
tézménynek újra visszaadta a Föl-
des nevet. Széchenyi István méltó 
nevét az 1957-es félévi bizonyítvá-
nyok pecsétjei őrzik, nekünk félt-
ve őrzött emlékeink – mondta el, a 
történelmi eseményekre emlékezve. 

A forradalom napjaiban évfo-
lyamtársaival együtt a városi mun-
kástanács tevékenységét segítették.

– Úgy tekintettük magunkat, 
mint az 1848-as forradalmi ifjúság 
utódait, bármikor képesek lettünk 
volna életünket adni a hazánkért. 
Ha valaki átélte ezt az érzést, lélek-
ben gazdagnak mondhatja magát, 
a legnagyobb kitüntetés ez, amit 
magyar ember kaphat – hangsú-
lyozta.

1997-ben a 40 éves érettségi ta-
lálkozón egykori osztályuk felhí-
vással fordult évfolyamtársaikhoz 
és valamikori tanáraikhoz. Polgári 
mozgalmat indítottak, hogy a gim-
názium újra Széchenyi István nevét 
viselje, mint 1956-ban. 

Több éves „eszmei” küzdelem 
vette ekkor kezdetét, a névváltozta-
tási kezdeményezés többször meg-
hiúsult az iskola tanulói, tanári, szü-
lői közösségének ellenállása miatt. 

– Hittük, hogy eljön az igazságté-
tel pillanata, ez azonban elmaradt, 
egy szerény emléktáblává zsugo-
rodott, a gimnázium falán. Mi ezt 
nem tartjuk kudarcnak, mert nem 
minket, hanem a történelmünket 
„győzték le” – mondta el az esemé-
nyeket elemezve Várhegyi Zoltán. 
Mint fogalmazott, „az igazi ellen-
fél egy kor sötét szelleme, amelynek 
mindannyian a vesztesei vagyunk. 
Ma ugyanis nem a jelenben élünk, 
hanem sokkal inkább egy befeje-
zetlen múltban”.

A Széchenyi ’56 Emlékbizott-
ság vezetője szerint a gimnázium 
mai tanulóinak még a nagyszüleik 
is gyermekek voltak a forradalom 
idején. 33 évig ellenforradalomként 
élték meg 1956 őszének eseménye-
it, a megtorlás szörnyűségeinek a 
feltárásáért, a súlyosan megsérült 
emberi lelkek megvigasztalásáért 
a rendszerváltástól napjainkig alig 
valamit tettek az ország mindenko-
ri vezetői. 

– A forradalom tisztaságát és 
szentségét kellően nem tudato-
sító történelemoktatás miatt hi-
ányos nemzeti tudattal nőttek fel 
korosztályok. Mi más korban él-
tünk, másként éltük meg a világot, 
de megéltük a múlt század magyar 
csodáját. Ez a mi generációnk egyre 
fogyó tanúinak a hitvallása – emel-
te ki Várhegyi Zoltán, aki egy Jókai 
Anna-idézettel zárta nyilatkozatát: 
„Ne féljetek élőnek tekinteni a múl-
tat. Ami romlandó belőle, lemállik 
úgyis róla. Ami pedig örök, annak 
nincs kora és nincs halála. Aki erős, 
azt a múlt tovább izmosítja, és a jö-
vőbe átemeli.”                         Szepesi S. 

Soha nem tagadta meg a hitét
Egy olyan idő tanúja volt Gru-
ber Rudolf, amikor könnyen 
rásüthették valakire, hogy bű-
nös, amikor még egy karácso-
nyi dalt elénekelni is vétek volt. 
Nemcsak tanúja, hanem el-
szenvedője is volt az „elfeledett 
évtizednek”. Mindez azonban 
csak erősítette a hitét, és felada-
tának tekintette, hogy ezeket az 
időket megismertesse a fiata-
lokkal, az újabb generációkkal.

1927. március 15-én született Buda-
pesten. Iskoláit Leányfalun végezte, 
majd férfiszabóként ott is dolgozott. 
1949-ben sorkatonai szolgálat-
ra Kiskunfélegyházára vonult be. 
1950. december 2-án letartóztat-
ták. A fiatalember ugyanis keresz-
tény családból származott, ennek 
megfelelő neveltetést kapott, isko-
lásként ministrált is. Természetes 
volt számára, hogy karácsonykor a 
laktanyában is elénekelje az ilyen-
kor szokásos dalokat, így a Menny-
ből az angyalt is. Emiatt azonban 
előállították, és 24 órára sötétzár-
kába csukták. Onnan kikerülve, 
az igazságtalanságon felháboro-
dott Gruber Rudolf egy seprűvel le-
verte a falról Lenin és Marx képét, 
amivel gyakorlatilag megpecsételte 
a sorsát. Mivel a rendszeres politi-
kai oktatás anyagát sem volt hajlan-
dó pontosan visszamondani, nevel-
hetetlennek minősítették és katonai 
bíróság elé állították. 

Az 1946. 7. törvénycikk 2. bekez-
dés B pontja alapján izgatással, lází-
tással, hazaárulással, a demokrati-
kus rend elleni szervezkedés, vagy 
arra utaló tevékenység vádjával kez-
di ügyét tárgyalni a Szegedi Katonai 
Törvényszék, melynek büntetési té-
tele 15 évtől kötél általi halálig ter-
jedt. A tanúk meghallgatása után 
sem tudták azonban a vádat rábizo-
nyítani, ezért feltételezhető alapon 
4 év 9 hónapot politikai elítéltként 
volt kénytelen elszenvedni. Özve-
gye hosszasan sorolja a nem ritkán 
bestiális eszközöket, amivel a poli-
tikai elítélteket kínozták ezekben az 
években, hiszen a cellaajtajukra ke-
rült felirat szerint nemcsak őrizni, 
gyűlölni is kellett őket. Az életerős, 
182 centi magas fiatalember 1956. 
július 30-án mindössze negyven 
kilósan szabadult. 1956. december 
5-én Miskolcra költözött, ahol meg-
nősült és családot alapított. 

Persze, a szabadulása után sem 
volt könnyű az élete, a forradalom 
leverését követően sem volt „egész-

séges” politikai elítéltnek lenni, ne-
hezen kapott munkát, állandóan 
megfigyelték nemcsak őt, hanem 
családját is, besúgók tették nyitott 
könyvvé az életét az államhatalmi 
szervek számára. 

A rendszerváltozást követően lé-
legezhetett fel csupán, az utóbbi 
húsz évben a polgári keresztény ol-
dalon vett részt a város közéletében. 
A nemzeti egység, a szólásszabad-
ság, Miskolc város demokratikus 
szellemének kialakításáért dolgo-
zott megszállottan, töretlen hittel. 
Keresztény polgárként a városi ren-
dezvények szervezésében folyama-
tosan és tevékenyen részt vett. Fel-
adatának érezte, hogy a sok ezer, 
ártatlanul elítélt, kivégzett hősnek 
emléket állítson.

Azonban ennél is többet szeretett 
volna, mivel folyamatosan azt lát-
ta, hogy generációk nőnek fel anél-
kül, hogy az iskolában bárki is taní-
taná számukra, mi is történt 1945 és 
1956 között. Úgy döntött, a kor hi-
teles tanújaként maga próbálja meg 
ezt elmondani nekik. Úgy gondol-
ta, a múltat minél szélesebb kör-
ben kell megismertetni, ezt hitval-
lásának tekintette. 2008-ban indult 
az előadássorozat az „elfelejtett év-
tized” eseményeiről, melynek az 
egyházi középiskolák adtak helyt 
a városban. Ezzel hiánypótló tevé-
kenységet végzett, mivel a jelenle-
gi történelemoktatás nem foglalko-
zik érdemben ezzel a korszakkal. A 
rendhagyó történelemórák megtar-
tása országosan is újdonságnak szá-
mított, ami városunkat első hely-
re emelte az ifjúság körében végzett 
történelmi felvilágosító munkában.

Emellett tevékenyen részt vett a 
közösségi életben, a PEK (Politi-
kai Elítéltek Közössége, 1945–1956) 
képviseletében – Budapesten kívül 
– elsősorban Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye különböző települése-
in (Tard, Sátoraljaújhely, Miskolc) 
szervezett rendszeresen megemlé-
kezéseket, hozzájárulva ezzel a tele-
pülések kapcsolattartásához.

Gruber Rudolf 2011-ben elhalá-
lozott. A PEK részéről V. Fehérváry 
István elnök búcsúztatta, aki ki-
emelte, három jó tulajdonsággal 
ruházta fel az Úristen. A hosszú 
börtönévek alatt nagyon jó börtön-
bajtárs volt, segítette a csüggedő-
ket, hitet, reményt adott azoknak, 
akik már feladták a szabadulás re-
ményét. Nagyon jó magyar ember 
volt, hazáját, a magyar népet szere-
tő és azért minden áldozatra hajlan-
dó hazafi. Az az ember volt, akinek 
a szentírás egy szava élt a szívé-
ben: szeretet. Soha senkiről rosszat 
nem mondott, de annál többet be-
szélt azokról, akikhez a szeretet ér-
zése fűzte. 

Özvegye hozzáteszi, olyan közös-
ségi ember volt, aki hamar a társa-
ságok középpontjába került. Min-
dennél jobban szerette a családját, 
mindig azt nézte, kinek mit segít-
het. De lokálpatrióta is volt, együtt 
élt Miskolccal jóban, rosszban. 
Ahogy feleségével is, több mint há-
rom évtizedet.

Gruber Rudolf többek között 
megkapta a Szabad Magyarorszá-
gért Vaskeresztet és a Honvédele-
mért Kitüntető Címet Ezüst Ke-
reszttel. 

Miskolc közgyűlésének döntése 
szerint tevékenysége a város dísz-
polgárainak sorába emeli.

Horváth I.

Miskolc város kitüntetettjei 2012
Díszpolgár
Gruber ruDolf (posztumusz)
A rendszeresen szervezett megemlékezésekkel, 
a túlélők összefogásával hozzájárult az áldozatok 
emlékének megőrzéséhez.
 
VárheGyi Zoltán
Szakmai elhivatottsága, a forradalom emlékének 
ápolása érdekében kifejtett tevékenységéért.

Pro urbe
Albrecht JóZsef
Személye példaértékű lehet minden miskolci vál-
lalkozó előtt, igazi lokálpatrióta tevékenysége el-
ismerése a díj.

GerGely Péter Pál
A zenei területen elért kimagasló eredményeiért, 
a városban a fiatal generációk zenére nevelése te-
rén végzett fáradhatatlan munkájáért.

Gyárfás áGnes 
Miskolccal kapcsolatos művelődéstörténeti tevé-
kenysége elismeréseként.

sZiláGyiné bAán AnnA
A város és a régió gazdasági folyamatainak segí-
téséért, a nemzetközi kapcsolatok bővítése terén 
végzett tevékenységéért, a területfejlesztés, stra-
tégiai fejlesztés terén elért sikereiért.

Gálffy ignác-életműdíj
GyülVésZi istVán
A testnevelés és a sport ügyét alázattal és hittel szol-
gálta egész életében. Életútja mindenki számára kö-
vetésre méltó példa lehet, ennek elismerése a díj.

herman ottó tudományos Díj
Gyurkó Péter (posztumusz) 
Nagy érdeme van abban, hogy Miskolc város és 
környéke a barlangjairól is híres. Ezen is túlmuta-
tó, sokrétű természettudományos tevékenységé-
nek elismerése a díj.

szemere bertalan közéleti Díj
csukás Zoltán
Városunk, megyénk és az ország közéletében a ci-
vil szervezeteken keresztül rendkívül aktívan részt 
vesz. Tevékenységeivel nemzetünk és Miskolc vá-
ros javát szolgálja, ennek elismerése a díj.

szabó lőrinc irodalmi Díj
MóZes hubA
Irodalomtörténeti munkássága elismerése a díj.

kondor béla 
képzőművészeti Díj
PálfAlusi AttilA 
A magyar művészettörténet által elismert félév-
százados alkotó tevékenységének elismerése a díj.

reményi ede Zenei Díj
hoMróDiné enGi ZsuZsAnnA
Több évtizedes, kimagasló tevékenységéért, ame-
lyet a nemzeti kultúra ápolása, ezen belül a magyar 
kórusművek megismertetése és megszerettetése 
terén tett az ifjúság körében és a nemzetközi sze-
repléseken, adományozták számára a díjat.

Déryné színházi Díj
VárADi kAtAlin
A Miskolci Nemzeti Színház zeneigazgatójaként 
és dirigenseként számtalan sikeres zenés színhá-
zi előadás fűződik nevéhez.

Miskolc Város 
építészeti Alkotói Díja
GyiMóthy ZsuZsAnnA
Az építész szakma iránti elhivatottsága, emberi 
magatartása, jelleme, a városért végzett kiemel-
kedő munkája elismerése a díj.

bizony ákos kitüntető Jogi Díj
orosZ Gábor
A tulajdonjog, agrárjog területén végzett kuta-
tásai, publikációi, oktatói tevékenysége és a köz-
igazgatás területén végzett kimagasló tevékeny-
sége elismerése a díj.

benkő sámuel-díj
A Gyek onkoheMAtolóGiAi 
trAnsZPlAntációs osZtály 
nőVérei 
Az osztály nővéreinek munkája hatalmas lelki ter-
hekkel járó, embert próbáló feladat, melyet hit-
tel és olyan szeretettel végeznek, hogy méltóak a 
Benkő Sámuel-díjjal járó szakmai és erkölcsi meg-
becsülésre.

sZobosZlAi ferencné
Az emberekkel való kapcsolata, szociális érzé-
kenysége, segítőkészsége, törődése elismerése-
ként adományozták számára a díjat.

Pedagógiai Díj
hoMonnA GyörGy
A rajztagozaton rendkívüli érzékenységgel és 
módszertani felkészültséggel, szakmai és művé-
szettörténeti megalapozással vizuálisan maga-
san képzett diákok tucatjait indította útnak, ezt 
ismeri el a díj.

sZőke Gáborné
Kiemelkedő lelkiséggel végzett emberi és szak-
mai életpályája elismerése a díj.

sZuhánsZki tAMás
Zenepedagógiai, karnagyi munkájában igyekszik 
fölhívni a figyelmet a maradandó értékekre, nagy 
mesterek műveire, melyeket az ifjúság jelentős 
része magától nem fedezne föl, munkássága el-
ismerése a díj.

Az év sportolója Díj
boDonyi AnDrás és 
ViolA Viktor
Nemzetközi és országos eredményeik alapján a 
két fiatal tehetséges sportoló méltó a díjra.

Deák bárDos Mihály
Versenyeredményei, sportolói hitvallása alapján, 
és mint egyedüli miskolci sportoló, aki részt vesz 
Londonban a XXX. Nyári Olimpiai Játékokon, mél-
tó a díjra.

Miskolc Város sportjáért Díj
tAkács Gáborné
Mint testnevelő tanár, a diákok körében sokat 
tett a sport, az egészséges élet megszerettetésé-
ért, emellett sportszervezői, irányítói tevékenysé-
ge is a díj.

A civilek támogatásáért Díj
MArie-theres thiell
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport igazgatóságá-
nak elnöke a kulturális és szociális terület kiemel-
kedő támogatásáért kapja az elismerést.

Az év civil szervezete Díj
keresZtény értelMiséGiek 
sZöVetséGe 
Miskolci csoPortJA
A csoport  sokat tett a 2011-es évben annak ér-
dekében, hogy Miskolc keresztény és nemzeti 
értékrendet magáénak valló polgárainak közös-
ségét erősítse, amely tevékenysége méltóvá te-
szi a díjra.

nívódíj
A 100 éVes AnDrássy GyulA 
sZAkköZéPiskolA
Az iskola alapításának 100 éves évfordulója al-
kalmából a több évtizedes kiváló oktató, nevelő 
munkája elismerése a díj.

herMAn ottó GiMnáZiuM
A gimnáziumok országos rangsorában 5. helye-
zést ért el, kiváló szakmai eredményei elismeré-
se a díj.

MAGyAr cserkésZsZöVetséG 
Miskolc köZPontú 
ii. cserkésZkerülete
A hagyományápolás, a hazaszeretetre nevelés, a 
nemzeti kultúra ápolása terén az ifjúság körében 
végzett tevékenység elismerése a díj.

Miskolci VénusZ női futsAl 
sPorteGyesület
A 2011. évi sporteredményeik elismerése a díj.

skAPinyecZ tibor
Miskolc fogászati és szájsebészeti szakellátásá-
nak kiemelkedő szakembere, aki emellett számos 
szakmai szervezet vezetői pozícióját is betölti, 
szakterületén végzett kiemelkedő tevékenységé-
nek elismerése a díj.

sZAbó lőrinc áltAlános és 
néMet két tAnítási nyelVű 
iskolA
Igényes oktató-nevelő tevékenysége elismeré-
se a díj.

MiskolcZi Pincék 
AsZtAltársAsáG 
A kilenc miskolci történelmi pincesor és a borkul-
túra hagyományainak őrzése, ápolása terén kifej-
tett tevékenysége elismerése a díj.

szentpáli istván kamarai Díj
sZAlAy AntAlné
A BOKIK elnökségének tagja, az Építőipari osz-
tály vezetőjeként mindig az építőipari szakma 
képviseletét tartotta szem előtt. Arra törekszik, 
hogy a helyi építőipari vállalkozások megren-
delésekhez juthassanak.



a város lapja

MiNap

II. (IX.) évfolyam 19. szám | 19. hét | 2012. május 12.

a város  5

A Bosch támogatásáról is 
tárgyal a közgyűlés
A Bosch miskolci vállalatának tá-
mogatásáról szóló, korábbi ön-
kormányzati határozat módosítá-
sa is szerepel a közgyűlés májusi 
ülésének napirendjén.

A képviselő-testület 2009-ben 
határozott arról a támogatási ka-
tegóriáról, amely szerint az ön-
kormányzat, saját költségvetése 
terhére vállalkozásonként egy-
szeri, maximum 500 ezer euró 
összegű támogatást nyújthat a 
vállalkozásfejlesztés, befekte-
tés-ösztönzés érdekében. Ennek 
alapján, egy 2010-es határozat-
tal az elmúlt és ez évben is 250–
250 ezer eurós, vissza nem térí-
tendő támogatásról döntöttek, a 
Robert Bosch Energy and Body 
Systems Kft. számára. Feltétel 
2,7 milliárd forint értékű beru-
házás, 2011. szeptember 30-áig 
350 új munkahely létrehozása, 
és a foglalkoztatás legalább öt-
éves fenntartása volt.

Az előterjesztés szerint a 
Bosch-vállalat a beruházás 
nagyságrendjének csökkené-
se, összetételének változása, és 
a foglalkoztatotti létszám jelen-
tős növekedése következtében 
a támogatási szerződésben fog-
lalt feltételek módosítását kér-
te. Ugyanis a beruházás nagy-
ságrendje csökkent, viszont az 
újonnan teremtett munkahe-
lyek száma nőtt a tervezetthez 
képest: előbbi 2,7 milliárd he-
lyett 1,66 milliárd forint, utóbbi 
pedig 350 helyett 550 fő lett. En-

nek tükrében a cég a támogatá-
si szerződésben foglalt feltételek 
módosítását kérte, hangsúlyoz-
va, a tervezetthez képest megte-
remtett 200 új munkahely a vá-
ros foglalkoztatási helyzetében 
javulást jelentett, további csa-
ládok megélhetését biztosítva 
Miskolcon és vonzáskörzetében.

Ficzere Ferenc, a Bosch regio-
nális kommunikációs igazgató-
ja lapunknak adott korábbi nyi-
latkozatában emlékeztetett: az 
új autóipari gyártócsarnok egy 
év alatt 5,5 milliárd forint érté-
kű beruházással valósult meg, 
amelyhez az Észak-magyaror-
szági Operatív Program 981 
millió forinttal járult hozzá.

– Az új, 23 200 négyzet-
méteres gyáregységgel a Ro-
bert Bosch Energy and Body 
Systems Kft. autóipari kapaci-
tása bővül. A Miskolcon készí-
tett ablaktörlő-rendszereket, klí-
maberendezések elektromos 
meghajtását, indítómotorokat 
és generátorokat a Bosch a vi-
lág autóipari cégei számára állít-
ja elő – emelte ki a kommuniká-
ciós igazgató. A beruházásnak 
köszönhető, hogy az autóipari 
kapacitás mellett folyamatosan 
bővül a cég termékportfólió-
ja is. A már meglévő gépjármű-
elektromossági alkatrészgyártó 
bázist folyamatosan tovább kí-
vánják fejleszteni, új termelőka-
pacitásokat kívánnak létrehozni 
és működtetni, ipari alkatrészek 
gyártása céljából.                       Sz. S. 

Megújulhat az emlékház és a park
Látogatóközpont és egy ahhoz kap-
csolódó park kialakítását tervezi a 
Herman Ottó Emlékparknál az ön-
kormányzat.

Az április 25-én megjelent 
ÉMOP-os, „Turisztikai attrak-
ciók és szolgáltatások fejleszté-
se” című konstrukció keretében 
az önkormányzatnak lehetősége 
van pályázni a beruházás teljes fi-
nanszírozására. Az önkormány-
zat félmilliárd forintra pályázik.

A Diósgyőr–Lillafüred komp  -
lex kulturális és öko tu risz tikai 
fejlesztése című projekt elemei 
között szerepelt a Herman Ottó 
Emlékpark felújítása. Forráshi-
ány miatt ez kikerült a kiemelt 
projektből, megvalósítása azon-
ban továbbra is a célok között 
szerepel. A jövő heti közgyű-
lés elé kerülő javaslat a Herman 
Ottó Emlékparkban egy őstörté-
neti látogatóközpont kialakításá-
nak lehetőségét mutatja be.

Az önkormányzat célja a rossz 
állapotban lévő épület felújításá-
val és mögötte egy új látogató-
központ megépítésével kulturális 
örökségünk, a Szeleta-kultúra, il-

letve hozzá kapcsolódóan az ős-
történeti kor bemutatását terve-
zi – interaktív tartalommal. Az 
épület földszintjén az őstörténe-
tet mutatnák be a tudományág 
hátterével, a kiállítórész barlang-
szerűen végződne, ezzel is illuszt-
rálva a bemutatott ismereteket. 
Itt általánosabb, tudományos tar-
talmat lehetne megtekinteni, míg 
az emeleten az őstörténet érde-
kességeit mutatnánk be, például 
csillagászati ismereteket, mitoló-
giát, temetkezési szokásokat. Az 
épületen kívül is folytatódna az 
ősember kultúrájának bemuta-
tása, illetve egy tanösvényen ke-
resztül tekinthetné meg a látoga-
tó a bükki érdekességeket.

Összességében egy látogató-
központot és ahhoz kapcsolódó 
parkot alakítanának ki a Bükk 
kapujánál az adott kor történel-
mének, emlékeinek felhaszná-
lásával. A fejlesztés kapcsolódik 
a város más helyszínein kialakí-
tandó hasonló témájú turisztikai 
célpontokhoz, mint a Pannon-
tenger Múzeum vagy a Herman 
Ottó Emlékházban létesítendő 
„régészeti kalandpark”.              S. P.

Túlsúlyban a vagyon elleni bűncselekmények
A bűnözés szerkezetében nem 
történt jelentős változás, a bűn-
cselekmények döntő hánya-
dát – 63 százalékát – továbbra 
is a vagyon elleni bűncselek-
mények teszik ki a Miskolci 
Rendőrkapitányság illetékessé-
gi területén. Többek között ez 
derül ki a kapitányság múlt évi 
tevékenységéről készült beszá-
molóból, amely jövő héten ke-
rül a közgyűlés elé.

Mint ismert, a Miskolci Rendőr-
kapitányság nem csupán a város, 
hanem a vonzáskörzetéhez tarto-
zó további harminc település köz-
rendjéért, közbiztonságáért is felel. 
A kapitányság illetékessége bel- és 
külterületekkel együtt 875 négy-
zetkilométerre, s mintegy 250 ezer 
lakosra terjed ki.

A működési területen a nap 
minden szakában, 11–22 gépko-
csival, 25–50 egyenruhás rendőr 
végez folyamatosan közterületi te-
vékenységet. 

A minisztériumi ENYÜBS (egy-
séges nyomozóhatósági és ügyész-
ségi bűnügyi statisztika) alapján, 
a kapitányság illetékességi terüle-
tén az elmúlt évben 10 027 bűncse-
lekmény vált ismertté – szemben a 
2010. évi 10 241-gyel. Ez 2,1 száza-
lékos csökkenést jelent, ami kedve-
zőbb az országos, közel egy száza-
lékos emelkedésnél.

A beszámoló szerint a regisztrált 
bűncselekmények túlnyomó ré-
szét – több mint kétharmadát – a 
korábbi évekhez hasonlóan, tavaly 
is Miskolcon követték el, csakúgy, 
mint a megye összes ismertté vált 
bűncselekményének 42 százalékát. 

Ezek az adatok egyértelműen tük-
rözik, hogy a nagyváros bűnözést 
gerjesztő hatása továbbra is jelent-
kezik. A helyi bűnelkövetők mel-
lett nagy számban előfordulnak 
vidékiek is, akik kifejezetten bűn-
cselekmény elkövetésének szándé-
kával érkeznek a városba.

Emberölés 2010-ben hét volt, 
2011-ben kilenc a kapitányság ille-
tékességi területén, szándékos testi 
sértés tavalyelőtt 231, tavaly pedig 
207. A bűnözés szerkezetében nem 
történt jelentős változás, a bűncse-
lekmények döntő hányadát – 63 
százalékát – továbbra is a vagyon 
elleni bűncselekmények teszik ki, 
ezek száma összességében öt szá-
zalékkal nőtt. Mindebben szere-
pet játszik, hogy az országos átlag-
hoz képest a térségben nagyobb a 
munkanélküliség, alacsonyabb az 
életszínvonal.

A negatív tendencia megállítá-
sa, visszafordítása érdekében a jö-
vőben előtérbe szeretnék helyez-
ni a bűnmegelőzési tevékenységet.

A legnagyobb gondot a betöré-
sek számának emelkedése jelenti, 
ezen belül évek óta megfigyelhe-
tő tendencia, hogy főleg a hétvégi 
házak sérelmére elkövetett betöré-
sek száma nő. Ezek az ingatlanok 

a települések lakatlan peremrésze-
in találhatóak, és több ilyen terület-
re az is jellemző, hogy a társadalom 
perifériájára szorult népesség lakja.

A Miskolci Rendőrkapitányságon 
2011-ben 766 közigazgatási eljárást 
folytattak le eltűnés miatt. Az ese-

tek jelentős része, 65 százaléka a kü-
lönböző gyermekvédelmi intézetből 
szökött, illetve oda beutalt gyermek-, 
illetve fiatalkorúakhoz kötődik. Az 
eltűnt, megszökött intézeti nevel-
tek tényleges száma azonban en-
nél jóval kevesebb – az esetek mint-
egy negyede – többségük ugyanis az 
év folyamán többször is megszökik. 
Nem ritka, hogy valaki egy év alatt 
10-15 alkalommal is engedély nél-
kül távozik az intézetből, mintegy 
20 személy pedig szinte folyamato-
san szökésben van. Ezek kivétel nél-
kül fiatalkorúak, a lányok több eset-
ben tiltott kéjelgést folytatnak, míg a 
fiúk különböző lopások, rablások el-
követőiként is megjelennek.

Klasszikus értelemben vett eltű-
nést 264 esetben regisztráltak, ezek 
közül 25 gyermekkorú, 95 fiatalko-
rú és 144 felnőtt korú személy volt. 

Szepesi S.

Áttekintik a gyermekjóléti ellátást
A helyi önkormányzat gyer-
mekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolót is tárgyalja 
a májusi közgyűlésen a kép-
viselő-testület.

A bölcsődék kapcsán a beszámo-
lóból kiderül, hogy 2010-ben 1204, 
2011-ben 1170 gyerek vette igénybe 
az ellátást. 98 százalékos volt a beíra-
tott gyerekek aránya, a tényleges ki-
használtság pedig 75 százalékos. A 
miskolci bölcsődékben a gyerme-
kek súlyos veszélyeztetettségét fel-
táró esetre nem volt példa, a csalá-
dokkal való napi kapcsolat jelentős 
mértékben hozzájárult a korai idő-
szakban jelentkező problémák felis-
meréséhez, majd a szülőkkel törté-
nő problémafeltáró beszélgetéshez 
is. A három éven aluli, fogyatékkal 
élő gyermekek ellátása azonban to-

vábbra sem biztosított megfelelően 
a városban, noha a gyermekvédel-
mi koncepció 2007–2013-ra elfoga-
dott határozati javaslatában megol-
dásra váró feladatként szerepel.

A gyermekjóléti szolgáltatást 
Miskolcon két intézmény, a Mis-
kolci Családsegítő Szolgálat, illetve 
a Regionális Módszertani Központ 
és Gyermekjóléti Szolgálat Me-
gyei Módszertani Központ, Gyer-
mekjóléti Központ látja el. A 2011. 
évi eset- és forgalomszám – az el-
múlt évekhez hasonlóan – jelentős 
emelkedést mutat. Az alapellátás-
ban részesülő és a védelembe vett 
gyerekek száma is jelentősen nőtt 
– utóbbi a háromszorosára. A be-
számoló szerint ez alapvetően az 
iskoláztatási támogatás felfüggesz-
tésével kapcsolatos hatósági eljá-
rási kötelezettségből ered. A gyer-
mekjóléti központ 2011-ben 1445 
családdal, és 3233 gyermekkel ke-
rült kapcsolatba, az intézményi 
forgalomszám 37 135 volt.

A másik az Iránytű Szociális 
Szolgálat, amely 15 045 esetes forga-
lomszáma mellett 1075 gyermek-
kel és 935 családdal került kapcso-
latba. További 232 esetben kérték fel 
az intézményt környezettanulmány 
elkészítésére, így ezekben az esetek-
ben nem történt hosszú távú csa-
ládgondozás. 109 gyereket vettek 
védelembe, 144 volt az átmeneti ne-
velt, 19 esetben született ideiglenes 
elhelyezésről határozat. 

Az átmeneti gondozást város-
unkban a Gyermekek Átmene-
ti Otthona látja el, az intézmény 
24 férőhelyes, amely a gyermek-
jóléti alapellátás keretében átme-
neti gondozást biztosító bentlaká-
sos gyermekintézményt működtet. 
2011-ben az igénybe vett gondo-
zási napok száma 6170 volt, az el-
látásban részesült gyerekeké pedig 
60. Az elhelyezést leggyakrabban a 
szülők életvezetési, lakhatási prob-
lémái, illetve szenvedélybetegsége 
miatt kezdeményezték.

2011-ben átlagosan havon-
ta 7920 gyerek kapott rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményt, és 
248 gyereknél állapított meg a pol-
gármesteri hivatal szociális osztá-
lya rendkívüli gyermekvédelmi tá-
mogatást. 

Emellett a közgyűlés elé kerülő 
anyag beszámol a felügyeleti szer-
vek által végzett szakmai ellenőrzé-
sek tapasztalatairól, és a bűnmeg-
előzési program főbb pontjait is 
bemutatja.              

H. I.

Az ismertté vált bűncselekmények alakulása bűncselekmény- 
kategóriánként Miskolcon, 2009–2011-ben (ENYÜBS adatai alapján)

   2009 2010 2011 Tendencia 
      2010–2011, %
Regisztrált bűncselekmények 8074 8412 8080 –3,95
I. Az állam, béke, emberiség elleni 0 0 0 0,00
II. Személy elleni bűncselekmény 392 501 433 –13,57

– emberölés 4 7 9 28,57
– szándékos testi sértés 213 231 207 –10,39

III. Közlekedési bűncselekmény 276 254 195 –23,23
– ittas vezetés 132 157 84 –46,50

IV. Házasság, család, ifj., nemi erk. elleni bcs.: 115 137 125 –8,76
– erőszakos közösülés 4 2 4 100,00

V.  Államig., ig. szolg.,  
közélet tisztasága elleni bűncselekmény 108 130 172 32,31
–  hiv. személy elleni erőszak 
    + közfel. ellátó szem. elleni erőszak 21 32 25 –21,88

VI. Közrend elleni bűncselekmény 1735 2003 1762 –12,03
– garázdaság 271 286 281 –1,75

VII. Gazdasági bűncselekmény 419 510 330 –35,29
VIII. Vagyon elleni bűncselekmény 5023 4849 5058 4,31

– lopás 2554 2463 2433 –1,22
– betöréses lopás 1043 1293 1483 14,69
– rablás 125 85 72 –15,29

IX. Honv. köt. elleni bűncselekmény 6 28 5 –82,14

A sportra és a biztonságra fókuszálnak
Fejleszthetik a Szabó Lőrinc iskola 
tornatermét és sportudvarát, illetve 
a Diósgyőri Rendőrőrs és a Bűnmeg-
előzési Centrum infrastruktúráját a 
Belügyminisztérium pályázati lehe-
tőségének köszönhetően.

A város az iskolai és utánpótlássport 
infrastruktúra-fejlesztésére nyújt-
hat be pályázatot a Belügyminisz-

tériumhoz. Az elnyerhető támoga-
tás vissza nem térítendő, melynek 
mértéke 80 százalék, ehhez ötmil-
lió forintos önerőt kell biztosíta-
nia az önkormányzatnak. A Szabó 
Lőrinc Általános és Német Két Ta-
nítási Nyelvű Iskola tornaterme és 
sportudvara újulhat meg, így az in-
tézmény komfortos, biztonságos 
sportolási lehetőséget biztosít a be-

ruházás megvalósulása után a tanu-
lóknak. Emellett a vizesblokkot és az 
öltözőket is renoválnák, az akadály-
mentesítés megvalósításával pedig a 
kerekesszékes sportágak iránt felme-
rült igényeknek is megfelelnek majd. 
A nyílászárók cseréjével a hőszigete-
lése is nagymértékben javulhat.

A másik, a közbiztonság növelé-
sét szolgáló fejlesztések megvalósí-

tására kiírt pályázaton 10 millió fo-
rint nyerhető el, a szükséges önrész 
mintegy 2,5 millió forint. Ebből ki-
cserélnék a Diósgyőri Rendőrőrs, 
illetve a belvárosi Bűnmegelőzé-
si Centrum épületének nyílászáró-
it, csökkentve a fűtési költségeket. 
A felújítás magát az épületbiztonsá-
got is szolgálná, illetve lehetővé ten-
né, hogy továbbképzéseket, lakos-
sági fórumokat is rendezzenek ott.

A pályázati önrész biztosításáról 
a jövő heti közgyűlés tárgyal.
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Hollywood  
Miskolcra költözik
Május 25-én az amerikai álom valóra válik

Hollywood és Miskolc? E két te-
lepülés igencsak távol van egy-
mástól földrajzi és egyéb más 
értelemben is. 2012. május 25-
én, pénteken a HOLLYWOOD 
CLUB ÉTTEREM ÉS KÁVÉZÓ tu-
lajdonosai új csapattal, új éte-
lekkel, teljesen új környezet-
ben  áthidalják ezt a távolságot 
Miskolcon, a belváros szívében, 
a plaza oldalában, a Szentpáli 
utca 2–6. szám alatt.

A nyitóbuli
Május 25., péntek, 20 óra, HOLLYWOOD 
CLUB ÉTTEREM ÉS KÁVÉZÓ
Foglaljon helyet! 
Egy estére elrepítik Hollywood csillogó 
világába, ahol mindenki egy pillanatra 
sztár lehet. A vörös szőnyegen végig-
vonulva kattan a fényképezőgép, tol-
lak, flitterek, csodás ruhaköltemények, 
szmokingba öltözött pincérek, hangu-
latos zene… Üsse fel az étlapot, válasz-
szon kedvére a sztárok kedvenc italai, 
ételei közül. Tudja meg, hogy mit eszik 
a legszívesebben Elizabeth Taylor, aki 
utálta, ha Liznek hívták, mert úgy hang-
zott, mintha valaki kígyó módra szi-
szegne neki, Robert De Niro, akinek jel-
mondata „Ne beszélj róla, csináld!” és 
kóstolja meg további hírességek sze-

retett étkeit. A kulináris élmények mel-
lett az este hangulatát három népszerű 
színésznő, énekesnő: Détár Enikő, Fésűs 
Nelly, Ladinek Judit fűtik fel. A három 
díva hamisítatlan revü-showműsorral 
varázsolja el a vendégeket. A showban 
a látványos jelmezkavalkád mellett fan-
tasztikus zenei összeállítást mutatnak 
be a művésznők, idézve az álomgyár 
fílingjét. A HOLLYWOOD CLUB nyitó 
estjén a három díva társasága nagymér-
tékben fog hozzájárulni a vendégek 

megelégedettségéhez, akik ezért az es-
téért bizonyosan odaítélik az Oscar-dí-
jat a klubnak.

 És a folytatás!
A HOLLYWOOD CLUB ÉTTEREM ÉS KÁ-
VÉZÓ a belváros szívében várja vendé-
geit, közel minden frekventált helyhez. 
Remek helyszín lehet egy ízletes regge-
lihez, ebédhez vagy vacsorához, ugyan-
is egész nap működő konyhájáról kivá-
ló ételek kerülnek az asztalára. A sztárok 
kedvelt fogásai szerepelnek az étlapon, 
de a séfek bármit elkészítenek kíván-
sága szerint. Nem is történhet ez más-
képp, hiszen ez a hely a Hollywood, ahol 
az álmok valóra válnak. Legyen az a ma-
gyar, az olasz konyha specialitása, vagy 
csak egyszerűen egy rántott sajt, egy 
paradicsomos káposztafőzelék.   
Ideális helyszín a HOLLYWOOD CLUB 
egy találkozóra vagy randevúra is. Ér-
demes ide betérni, és megkóstolni ká-
vékülönlegességeiket, vagy nyári me-
legben valamelyik hűsítő koktéljukat a 
városra néző teraszunkon, melyre igye-
keztek trópusi hangulatot varázsolni.
Hétvégéken állandó Rezidens DJ. gon-
doskodik a zenéről, különös tekintettel 
a latin stílus kedvelőire, és kitűnő hangu-
lattal fűszerezi egy kiváló pohár bor vagy 
egy kellemes pezsgő elfogyasztását.    

Lehetőség van zártkörű rendezvények 
lebonyolítására is, legyen az pl. legény-, 
illetve lánybúcsú, szülinapi vagy meg-
lepetés party, netalántán üzleti, eset-
leg ügyféltalálkozó! Adja meg a módját, 
és legyen a HOLLYWOOD CLUB a hab a 
tortán, hívja meg barátait egy páratlan 
színvonalú exkluzív étterembe, mely-
nek teraszán a pálmák hűvöse nyújt fel-
üdülést. Ételspecialitásaik az egészsé-
ges táplálkozás szellemében készülnek. 
Ebben a környezetben az ízek rendkívül 
kellemessé tehetik a napját.

Sztárvendégek nemcsak  
a megnyitón 
A HOLLYWOOD CLUB rendszeresen 
tervezi – a nyitóbulihoz hasonlóan – 
sztárfellépők meghívását, hogy a ve-
lük töltött este feledtesse vendégeivel 
a Miskolc és Hollywood közti távolsá-
got. További színvonalas programok-
kal várják a kikapcsolódni vágyókat, 
akik az itt töltött néhány órára szerep-
lőivé válhatnak a hollywoodi álom-
nak. Úgy, mint többek között Meryl 
Streep és Jean Dujardin, 2012. Oscar-
díj nyertesei. A három díva a Hollywood Club Étterem és Kávézó vendége lesz

Akkreditált tanácsadók segítik a mikro-, kis- 
és középvállalkozások fejlődését az Észak-
magyarországi régióban! Áprilistól elérhető 
az a pályázati kiírás, amelynek segítségével 
a kkv-k a működésüket érintően vehetnek 
igénybe szakértői tanácsadást.

Tudjuk, hogy nincsenek könnyű helyzetben a 
régió ban működő mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok, melyek napjainkban próbálnak túlélni és ezen 
felül versenyképesek maradni. A válságból kive-
zető út számukra is az innováció és a működésük 
optimalizálása lehet. Általános tapasztalat, hogy a 
legtöbb kisvállalkozás nem rendelkezik átgondolt 
vállalati stratégiával, nincs tisztában a fejlesztési le-
hetőségeivel, a marketingben rejlő lehetőségeket 
egyáltalán nem, vagy nem hatékony módon al-
kalmazza. Ezek a problémák többnyire a forráshi-
ányból és a felismerés hiányából adódnak. Többek 
közt erre a problémakörre jelenthet megoldást az 
áprilisban megjelent „Vállalati tanácsadási szolgál-
tatás támogatása mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok részére” című pályázati kiírás.

A program célja a mikro-, kis- és középvállalko-
zások jövedelemtermelő képességének növelé-
se tanácsadás segítségével, melyek keretében tá-
mogatás vehető igénybe különböző tanácsadási 
szolgáltatásokhoz kapcsolódóan. Lehetőség van 
többek között

ü üzleti terv
ü megvalósíthatósági tanulmány
ü komplex szervezetfejlesztési tanácsadás
ü piacelemzés, illetve
ü  egyéb, a vállalkozás működését elősegítő  

tevékenységek

részben vissza nem térítendő forrásból történő 
finanszírozására. A pályázat segítségével a kicsik 
részére is elérhetővé válnak a számukra fontos 
vállalati tanácsadási szolgáltatások, melyek kizá-

rólag az NFÜ által akkreditált tanácsadókon ke-
resztül valósulhatnak meg.

A miskolci székhelyű RPE Nonprofit Közhasz-
nú Kft. egyike annak a négy régiós cégnek, ame-
lyek szerepelnek az akkreditált tanácsadók lis-
táján. Az említett pályázat keretében az RPE Kft. 
tanácsadói a következő 4 területen segítik a hoz-
zájuk forduló mikro-, kis- és középvállalkozások 
működési hatékonyságát:

n vállalati stratégiai tanácsadás
n marketing-tanácsadás
n szervezetfejlesztési tanácsadás és
n közbeszerzési tanácsadás

A cég neve sokak számára ismerősen cseng-
het, hiszen már nyolcadik éve segíti a térség fej-
lődését komplex térségfejlesztési és vállalkozás-
fejlesztési tanácsadásaival, a régió meghatározó 
pályázati tanácsadó szervezeteként. Elkötelezet-
tek abban, hogy sikeres együttműködésekkel ja-
vítsák a régióban tevékenykedő kkv-k helyzetét. 

Ha szeretné a vállalkozását növekedési pályára 
állítani, éljen a pályázati lehetőséggel, keresse az 
RPE Nonprofit Kft. tanácsadóit.

E-mail: tanacsadas@rpe.hu
Tel.: (46) 505 266, (46) 320 169
A pályázat elérhetősége: http://tanacsadas.kavosz.hu
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Palatetők bontás nélküli felújítása Villas bitumenes  
zsindellyel, most 10% kedvezménnyel, ha a tető felújítása  

mellé megrendeli ereszcsatorna és kémény felújítását is. 

Tel.: 30/652-1565
Web: www.palatetofelujitasszigeteles.hu, www.zsindelyezes.hu

HIrdetés

Újabb rekord?!
Május 18–20-án ismét három 
szabadtéri főzőversenyt rendez-
nek Bogácson. A Bikaréten ösz-
szecsapnak a vendéglátó iskolák 
tanulói, megmérkőznek tájjelle-
gű ételeikkel a polgármesterek, 
a Szabadtűzi Lovagrend pedig 
a bográcsban készíthető ételek 
versenyét írta ki minden főzni 
szerető számára. Péntek délután 
felvonulás nyitja a hétvégét. Más-
nap a főzőversenyek mellett  spe-
ciális mentők, akrobatikus tán-

cosok, óvodások, néptáncosok 
és parodista is szórakoztatja a 
közönséget. A vasárnap hasonló 
hangulatban, és a Szabadtűzi Lo-
vagrend avatási ceremóniájával 
telik. Rekordkísérlet most is lesz, 
a szervezők a legnagyobb tócsni 
megsütésére vállalkoztak!

Sváb település Tokaj-Hegyalján – finom káposztával
Tokaj-Hegyalja sokat kö-
szönhet a területén élő né-
met anyanyelvű lakóknak 
is, akik szorgalmukkal gaz-
dagították a borvidéket. A 
sváb települések közül Rátka 
a töltött káposztát is felvette 
gasztronómiai kínálatába.

Rátka község a világörökség részét 
képező Tokaji történelmi borvidék 
egyik német nemzetiségi települé-
se. A településről az első írásos adat 
1255-ben jelent meg. A Rákóczi-
család birtokának számító telepü-
lés 1697-től teljesen lakatlan, mivel 
a török, majd a császári hadak por-
tyázásai miatt a lakói elmenekültek. 

Németekkel telepítik be
A község 1716-ban Trauthson János 
Lipót Donát herceg tulajdona volt, 
akinek fia, Trauthson János Vilmos 
a falu újranépesítéséhez a Német-
római Birodalom alattvalói közül 
hívott be telepeseket. Így népesült 
be Rátka 1750-ben, illetve 1785-
ben a Schwarzwald és a Boden-tó 
környékéről érkezett családokkal. 
A szorgalmas kezek munkája nyo-
mán gazdagodó települést először a 
filoxérajárvány tette tönkre, majd a 
társadalmi-gazdasági hanyatlás be-
tetőzését jelentette a II. világháború. 
A győztes hatalom bosszúja külö-
nösen kegyetlenül sújtott itt le, a né-
metes hangzású névvel rendelkezők 
könnyen váltak a „málenkij robot” 
áldozataivá. Ma már persze nyuga-
lom van a településen és lakói biza-
kodva néznek a jövőbe.

Ezt érdemes megnézni!
Rátka látnivalói közül elsőként 
ajánlhatjuk – ha már a sváb lakos-
ságról van szó –, a német nemzeti-
ségi tájházat. A majd kétszáz éves 
lakóház fala kőből épült, ablakai 
és ajtókeretei kőből faragott, míves 
termékek. Díszítményük rokonsá-
got mutat a Hegyalján (Tokaj, Mád, 
Tállya) szokásos késő barokk, illetve 
copf stílusú épületek jellegzetes vo-
násaival. A római katolikus temp-
lom 1805 és 1807 között épült Szent 
Anna tiszteletére. Neoromán stílu-
sú főoltára és az oltár szobrai, va-
lamint a szószék is fából készült, 
tiroli mester keze munkáját dicsé-
ri. A község parkjában kapott he-
lyet Szent István és Boldog Gizella 
domborműve, melyet a millenni-
um és a német lakosság betelepü-
lésének 250. évfordulója tiszteletére 
készítettek. 1945. január 23-án 212 
rátkai embert hurcoltak el az oro-
szok „málenkij robotra”, az ő emlé-

küket őrzi az emlékmű a templom-
kertben.

Töltött káposzta
Május 18–20-án Töltöttkáposzta-
fesztivált rendez Rátka, méghozzá 
második alkalommal. 2011-ben ak-
kora sikere volt a fesztiválnak, hogy 
2600 adag káposzta fogyott el úgy, 
hogy délután 5 óra után már nem 
tudtak kóstolót kínálni.

Az idei program május 18-án, 
pénteken kezdődik este 6 óra-
kor táncházzal és borkóstolással a 
művelődési házban. Május 19-én, 
szombaton reggel 8-kor kezdődik 
a főzőverseny, 9-kor a kispályás lab-
darúgó-mérkőzések, délben ebéd, 
majd sziesztaidőben kézműves fog-
lalkozásokkal, előadásokkal vár-
ják a gyermekeket. Kulturális mű-
sorban sem lesz hiány, fellépnek az 
óvodások, iskolások, énekkarok, 
tánccsoportok, zenészek és humo-
rista is. Mindezt esti szabadtéri bál 

zárja, míg az egész fesztivál május 
20-án, vasárnap szőlőszentelő mi-
sével ér véget a Padi-hegyen.

Merre, mivel?
Az útvonaltervező 41 kilométer-
re és 46 percre taksálja az utat autó-
val, melyet a legegyszerűbben a 37-
es úton tehetünk meg Hernádkak 
és Gesztely érintésével Szerencsig, 
majd Ondon át érjük el Rátkát. Az 
útba eső településeken most is tu-
dunk látnivalót ajánlani.

Hernádkakon említhető a re-
formátus és a katolikus templom, 
a honfoglalási emlékoszlop pedig 
Szondy Sándor miskolci fafaragó 
művész alkotása, de legismertebb 
látnivalója a vadregényes Hernád-
part. Gesztelyben elsősorban az 
1802-ben épült Nagyboldogasz-
szony-templom számíthat érdeklő-
désünkre. Szerencsen mindenképp 
nézzünk be a Rákóczi-várba. Itt ta-
lálható a Zempléni Múzeum több 
kiállítással, képeslapgyűjteménnyel, 
illetve a város ipari múltjában gyö-
kerező Cukormúzeum is megér egy 
kitérőt. Persze, értékes templomok-
ban sincs hiány, de a Világörökségi 
kapuzat maga is látványosság.

Ha inkább a közösségi közleke-
dést részesítenénk előnyben, akkor 
sem rossz a helyzet, vonat reggel fél 
hatkor indul először, majd kétórán-
ként egészen este 11-ig. Az út 49 ki-
lométer és 55 perc a MÁV tájékoz-
tatása szerint. Visszafelé nagyjából 
ugyanez a helyzet, annyi különb-
séggel, hogy az utolsó vonat fél tíz 
előtt indul Rátkáról. 

A buszt nem ajánljuk, ugyanis 
át kell szállni, és egy nap mindösz-
sze négy alkalommal van megfele-
lő kapcsolódás.    H. I.

Kurucos vigasság Görömbölyön
Május 26-án újra, immár harmad-
szor rendezik meg a Görömbölyi 
Kuruc Vigasságot. A gasztronómi-
ai, kulturális programon a város-
rész újratelepítésének 300. évfor-
dulójára is emlékeznek.

Harmadszor is megrendezi a 
Görömbölyi Borbarátok Ha-
gyományőrző Egyesülete a ku-
ruc napot. A helyszín most is a 
Görömbölyi pincesor, ahol ren-
geteg fellépővel és programmal 
várják a kilátogatókat.

Újdonság az idei program-
ban, hogy reggel 8-kor horgász-
versenyre várják a pecásokat a 
Görömbölyi Csali horgásztónál. 
A vigasság legfontosabb eleme a 

Szabadtűzön Készülő Kuruc Éte-
lek Főzőversenye, amelyre olyan 
csapatok jelentkezhetnek, ame-
lyek sült vagy főtt, kuruc jellegű 
ételt készítenének. Neves zsűri 
fogja az értékes ajándékokat oda-
ítélni a legjobbaknak.

Délben megemlékezést és ko-
szorúzást tartanak a Rákóczi-
szobornál, majd tárogatósok 
szórakoztatják a nagyérdeműt, 
és megemlékeznek Görömböly 
újratelepítésének 300. évforduló-
já ról. A változatos színpadi pro -
dukciók mellett egyéb szórakoz-
tató elfoglaltságokat is kínálnak, 
és a nap folyamán a Ruszin pin-
ce emlékhelyet és a pincekápol-
nát is lehet majd látogatni.        H. I.

Május 26–28. | V. Masina Fesztivál. Sör, bor, gasztronómia tíz helyszínen. Cserépváralja
Június 1–június 3. | Tokaji Borok Fesztiválja. Tokaj
Június 2–június 3. | Nemzetközi Gasztrokulturális Fesztivál. Szentistván, Szabadidőpark
Június 9–június 10. | Cseresznyefesztivál 2012. Szomolya

Ezt ajánljuk még ››››››››››››

PALATETŐ-FELÚJÍTÁS,  
PALATETŐ-SZIGETELÉS MESTERFOKON!

Miskolc, Ernye bán u. 4/A.
Telefon: 46/381-645, 

20/9424-903. 
Fax: 46/505-323

Sérült gépjármûvek  
teljes körû javítása

Biztosítók szerzôdött  
partnere

Kárrendezés, kárügyintézés
Legmodernebb technológia

Garantált minôség
Rövid határidôk

Nyitva tartás: 
hétfô–péntek 8.00–17.00 

szombat: 8.00–12.00

V.P.V. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nyitva tartás: h–p: 08.00–17.00, sz: 08.00–12.00

Tel.:  46/508-559. Fax:  46/504-801
Miskolc, Martinovics u. 8. 

Felújítása most 20 000 Ft értékû wellness kupont ér üzletünkben.

Vásároljon 50 000 Ft értékben – melybôl legalább 20 000 Ft Mapei segéd-
anyag – és megajándékozzuk egy 20 000 Ft értékû wellness utalvánnyal.

További információ a www.mebkerhalozat.hu weboldalon! 

KészletFrissítés miatti Kiárusítás  
30–70% Kedvezménnyel!

Ízelítô akciós választékunkból: 
20 x 25 csempe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 Ft/m2

25 x 40 csempe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 Ft/m2

30 x 30 mázas greslap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 Ft/m2

30 x 30 padlólap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 Ft/m2     
Üzletünkben több mint 400-féle csempe, padlólap és  

dekorkiegészítôi vásárolhatók azonnal, raktári készletrôl.
Udvarias, szakszerû kiszolgálás!

mapei szakkereskedés, Henkel, thomsit, Ceresit partner!
az akció a készlet erejéig, illetve 2012. 06. 15.-ig tart.  a fenti árak az áfát tartalmazzák.

OLCSÓ, UTÁNGYÁRTOTT 
SUZUKI-ALKATRÉSZEK KAPHATÓK

KARAMBOLOS JAVÍTÁS,
TELJES KÖRŰ BIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZÉSSEL.

SZERVIZELÉS,  

MINDEN TÍPUSÚ GÉPKOCSIRA
ÉRD.: MISKOLC, BELVÁROS, PLAZA MELLETT  

RÉGIPOSTA U. 29.

46/506-008, 46/509-425
NYITVA TARTÁS: H–P 8.OO–17.-OO-IG

NYITÁSI KEDVEZMÉNY –20%

Borangolás az újraéledő miskolci borkultúrában
Helyi civil szervezetek a 
város támogatásával a mis-
kolci borkultúra feléleszté-
sén fáradoznak, ennek ré-
szeként rendezik meg az I. 
Avasi Borangolást május 
12-én, szombaton az avasi 
borospincék között.

Tizenöt nyitott pince, Tokaj-
Hegyaljáról, az Egri és a Mát-
rai borvidékről érkező pincé-
szetek a miskolci gasztronómia 
jeles képviselői mellett, dispu-
ta a mai borkultúráról és a ma-
gyar bor külföldi elismertségéről, 
valamint ingyenesen látogatha-

tó kamarakiállítás – röviden így 
lehetne összefoglalni az I. Avasi 
Borangolás programjait.

Mint Némedi Varga Zoltán, 
a Miskolci Kulturális Szövetség 
Nonprofit Kft. ügyvezető igaz-
gatója elmondta, szeretnék elér-
ni, hogy a borkultúra újra régi 
fényében ragyogjon, és minden-
ki számára elérhető legyen a vá-
rosban. A megvalósításban a vá-
ros is a szervező civil szervezetek 
mellé állt.

Az avasi borangolás fővédnö-
ke Kiss Gábor alpolgármester, 
aki elmondta, a város újrapozíci-
onálásában nagy szerepet játsza-
nak az ilyen programok – az új 
„szerep” meghatározásánál pedig 
nem szabad megfeledkezni a ha-
gyományok, az értékek megőrzé-

séről, felelevenítéséről és tovább-
adásáról sem.

A borversenyt idén már má-
sodik alkalommal rendezik meg, 
tavaly mintegy 150 bort kóstol-
hatott végig a zsűri, idén hasonló 
„mennyiség” vár rájuk. Az avasi 
disputa résztvevői között olyan 
ismert és elismert szakembere-
ket találunk, mint Áts Károly, 
akit többször jelöltek az Év bo-
rásza címre. A kamarakiállításon 
pedig a város XX. század elejét 
meghatározó épületei, kapui és 
bejáratai tekinthetők meg.

– A borangolás során érdemes 
minden pincét végigjárni, hiszen 
más és más borokat és ételeket kós-
tolhatnak végig a borkultúra hívei 
– mondta az ügyvezető elnök.

Kujan I. 
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  Nagy elánnal veti bele magát a munkába, de a gyors tempó apróbb 
hibákat is eredményezhet. Ezeket kiküszöbölendő, a munkafolyamatok végén még egyszer nézze 
át az egészet! Hasznos lehet, ha a kollégáit is rászoktatja az ellenőrzésre. Ha új dolgokba akar bele-

vágni, akkor ne késlekedjen, amibe most belevág, az szerencsésen alakul.

BiKa (04. 21–05. 21.) Ezekben a napokban könnyedén építheti és elmélyítheti emberi 
kapcsolatait, vagy alakíthat ki újakat. Az eseményeket ne sürgesse, hisz mindennek eljön a maga 
ideje. Legyen bátor, kezdeményező, de ennek ellenére őrizze meg józanságát a fontos döntések-

ben. Szánjon időt kedvesére, így egycsapásra megoldódnak párkapcsolati problémái.

iKreK (05. 22–06. 21.) Szerda reggelig még nem lesz teljesen elemében, de a hét köze-
pére visszatér a jókedve. Munkahelyén jól megy a szekér, azonban, ha váltani akar, még nem aján-
latos döntést hoznia. Joggal érzi úgy, hogy nincs ideje a magánéletére, de az égiek most másnak 

kedveznek. A hétvége viszont már a szerelem és a romantika jegyében telhet. 

ráK (06. 22–07. 22.) Kedvező hét vár önre, mindennap történik valami, ami örömmel 
tölti el, a nagy gondok és bajok most messziről elkerülik. Kiegyensúlyozottság és harmónia jellem-
zi életét. Eljött az ideje, hogy egy kicsit megpihenjen, gondolkodjon, erőt gyűjtsön, és eltűnődjön a 

jövőjén. Egy jó tanács: csak a békesség kedvéért nem kell bólogatnia mindenre. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Pozitív változások érkezését rejtik ezek a napok, egy régi 
álma megvalósítása válik lehetővé úgy, hogy most erőlködnie sem kell. Ezekben a napokban egy-
re inkább érezheti, hogy mennyire fontos az önmegvalósítás. A partnere és az ön rugalmasságán is 

sok múlik kapcsolatuk helyrehozásában. Fontos, hogy mindig mindent beszéljenek meg.

szűz (08. 24–09. 23.) Ha egészen a hét közepéig semmi sem úgy történik, ahogyan el-
tervezte, akkor se aggódjon túlzottan. Egyszerűen fogadja el, hogy néha az égi hatások felülírják a 
vágyait. Ne feledje most sem, hogy semmi nem történik véletlenül. Fektessen sok energiát a mun-

kájába, és ne becsülje le feladatait. Minden napot jókedvvel kezdjen el, és úgy is zárja le. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Munkahelyén figyeljen oda a részletekre: ne fukarkodjon be-
ruházni egy új öltönyre vagy kosztümre, a szépségápolásra. A héten megtapasztalhatja, hogy 
megbecsülése, munkahelyi pozíciója nagyban múlik azon, hogy mennyire tudja magát eladni. A 

szerelemben egyszer mértéktartó és zárkózott, máskor extrém dolgokra is hajlandó. 

sKorpió (10. 24–11. 22.) Sikeres napok állnak ön előtt, különösen akkor, ha az eredmé-
nyen nem eget rengető dolgokat, hanem apróságokat ért. Újító munkálkodása főnökei fülébe is eljut, 
talán béremelés is várható. Szerelme akkor veszi komolyan, ha az eddigi passzív egymás mellett élés 

után most végre aktivitást tanúsít. Álmai most valóra válhatnak.

nyilas (11. 23–12. 21.) Nem futhat mindig minden szál csakis az ön kezében össze, 
ideje átadni a stafétát. Pozíciója megtartásához erőt kell mutatnia, de erős csak akkor lehet, ha nem 
hajtja túl magát. A következő időszak egyértelműen a párkapcsolat megerősítésének jegyében 

kell, hogy teljen. A nagy szerencsebolygó kedvez a házasságkötésnek és a társkeresésnek is. 

BaK (12. 22–01. 20.) A változásokkal nehéz lesz most racionálisan lépést tartania, ezért 
hallgasson inkább a megérzéseire! A tavasz önnek, úgy tűnik, nem annyira a pihenés, mint a mun-
kálkodás időszaka. Használja ki energiáit, erőfeszítései hamarosan megtérülnek. Munkájában hall-

gasson az idősebbek tanácsaira. Partnere tűrőképessége kimerülőben van!

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Ezekben a napokban egyre-másra olyan helyzetek adód-
nak, melyek gyorsaságot és megfontoltságot igényelnek. Az egzisztenciális felemelkedés várat 
magára, az alapozást azonban meg kell kezdenie. Ha eddig nem találta volna meg az igazit, akkor 

ezekben a napokban biztosan lesz rá alkalma. A nyarat már lángoló szerelemben töltheti. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Sok megerősítést kap azzal összefüggésben, hogy jó úton jár 
céljai elérésében, így fontos lenne, hogy minden pillanatban magabiztos és határozott legyen. Ha 
diplomatikusan adja elő a véleményét főnökének, sokkal több mindent elér, és a légkör is kellemes 

marad. Ne térjen le a tisztesség útjáról akkor sem, ha nagyon hívogató egy ajánlat.

Ismeri ön Szemerét, az írót?

Tisztelt Olvasó! Idén ünnepeljük a borsodi születésű, Miskolchoz sok szállal kö-
tődő, és itt nyugvó Szemere Bertalan születésének 200. évfordulóját. A politi-
kus számos könyvet is írt, négyrészes rejtvénysorozatunkban ezek címét rej-
tettük el. A megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb június 7-én 
éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfej-
tők között a Szerviz Iroda (Miskolc, Mártírok u. 1.) felajánlásában majolika tála-
kat, illetve korsót sorsolunk ki. Előző játékunk helyes megfejtése: 1. Lakodalmi 
versezet, 2. Penelope Ulysseshez, 3. Mezei dal Segraisből, 4. A bosszús szere-
lem. Nyerteseink: Koncz Zsolt Miskolc, Csajkovszkij u., Bárczy Gabriella Miskolc, 
Dankó Pista u., Mágori Józsefné Miskolc, Könyves Kálmán u. Gratulálunk! A 
Szerviz Iroda jóvoltából majolika tálat nyertek, amit a felajánlónál vehetnek át.

Miskolctapolca régi fényéért
A Miskolctapolcát, Görömbölyt 
magában foglaló 4. számú válasz-
tókörzet nagy hagyományokkal 
rendelkezik. Idén augusztusban 
például a görömbölyi városrész 
300 éves évfordulót ünnepel.

– A korabeli dokumentumok szerint 1712-
ben ruszin családok települtek be a pestisjár-
vány sújtotta településre, akik ezen a dom-
bos vidéken új életet kezdtek, hagyományos 
mezőgazdasági tevékenységet folytattak – 
részletezte Nehéz Károly, a városrész ön-
kormányzati képviselője. Mint mondta, Gö-
römbölyt 1950-ben csatolták Miskolchoz, 
sokan nem is tudják, hogy korábban a ta-
polcai terület is ehhez a településrészhez tar-
tozott, Görömbölytapolca néven.

– Görömböly a mai napig megtartot-
ta falusias jellegét, Tapolca viszont ide-
genforgalmi központtá nőtte ki magát. 
Nehéz megtalálni az egyensúlyt, mivel 

mind a két területen más és más elvárá-
sokkal szembesülök – hangsúlyozta Ne-
héz Károly. 

Egy tavaszi séta ebben a választókerü-
letben mindig lenyűgöző látnivalókkal 
szolgál: a Barlangfürdő, a park, a Hejő-li-
get, a Békás-tó, a görömbölyi dombok és 
a számtalan természeti érték, amit ez a táj 
nyújt az erre látogatóknak, egyedi élmé-
nyeket kínál.

Nehéz Károly közben további történeti 
adalékokkal szolgál – egyebek mellett el-
mondja, hogy a tapolcai barlangot évszá-
zadok óta fürdőként ismerték a helyiek, 
de olyan komolyabb fejlesztések, amelyek 
nemzetközi rangra emelték, csak az utóbbi 
50 évben történtek.

Az is szóba kerül, hogy bár Miskolcon 
több mint 12 pincesor található, ezek közül 
az egyik leghíresebb a görömbölyi, amely 
több száz, ma is működő, jól karbantartott 
pincét számlál. A pincesori rendezvények 
az utóbbi években számos gasztronómiai, 
kulturális színfolttal gazdagították a várost. 
A téli Forralt bor és Tepertőnap, a tava-

szi Kuruc Napok, valamint a Görömbölyi 
Ősz egyre nagyobb tömegeket vonz ide. A 
görömbölyi pincesor kivételes adottságai 
magukban rejtik a lehetőséget, hogy a te-
rület a jövőben akár a Bükkaljai borvidék 
gyöngyszemévé váljon, s egy új „Szépasz-
szony-völgy” jöjjön itt létre.

– Tapolca nemzetközi idegenforgalmi 
célpont, továbbra is igen kedvelt a turis-
ták körében. Itt elsősorban a nyári rendez-
vények vannak többségben, mindkét tele-
pülésrészen lelkes egyesületek működnek, 
akiktől sok segítséget, de olykor őszinte, jo-
gos kritikát is kapok a tevékenységemmel 
kapcsolatban – említette meg a képviselő. 

A beruházásokról szólva Nehéz Ká-
roly kiemelte, amit 2010-ben, képviselő-
vé választásakor jelmondatként fogalma-
zott meg: „Tapolcának három dolog kell: 
strand, strand és strand!” Mint mondta, 
egész Miskolc jövője szempontjából kulcs-
fontosságú az a tapolcai nagyberuházás, 
amelyet az idén kezdtek el, s amely jelen-
leg a pályázati szakaszban van. Ha sike-
rül megnyerni a pályázatot, az építkezések 
nagy része már a jövő évben megvalósul. 
Terveik között szerepel a Hejő-liget fej-
lesztése, a strand első ütemének megvaló-
sítása, a Csónakázótó, az őspark, az Aradi 
sétány és a Pazár sétány megújítása, a Bar-
langfürdőben egyedülálló wellness részleg 
kialakítása és új sóbarlang is. További fon-
tos célkitűzés a görömbölyi pincesor fej-
lesztése.

Beszélgetés közben szóba került a vá-
lasztókörzet infrastruktúrája is.

– Görömböly és Tapolca területén több 
mint 150 út van, melynek folyamatos kar-
bantartása nem kis erőfeszítés a városnak. 
Nagyon fontosnak tartom a zúzalékos, 
murvás utak folyamatos rendbetételét, 
mert meggyőződésem, hogy a járhatatlan 
utak miatt megközelíthetetlen vidék visz-
szafordíthatatlan károkat szenved – han-
goztatta Nehéz Károly. 

Mint mondta, tavaly több mint 2,5 kilo-
méter hosszúságú zúzalékos utat javítottak 
ki a környéken, a Tapolcát Görömböllyel 
összekötő szakaszt már három alkalom-
mal sikerült megcsináltatni. Az elvégzett 
beruházások között szerepel még a Sza-
bó Károly utcai kanyarszakasz aszfaltozá-
sa, a Szolártsik tér zúzottkövezése, fekvő-
rendőrök kihelyezése, útjelek újrafestése, 
a tapolcai parkban lévő romos ház elbon-
tása, gallyazások, életveszélyes fák kivágá-
sa az ősparkban. Ezek, valamint a Békás-tó 
környezetének rendbetétele mellett kisebb 
kátyúzások, szemételtakarítások, kaszálá-
sok, partfalomlás-helyreállítások tették ki 
az igen mozgalmas múlt évet.

Nehéz Károly szerint mindezek mellett 
igen nagy kihívást jelent a reményvesztett 
emberek biztatása is.

– Tudom, mert látom, hogy sokan már 
belefáradtak a várakozásba, a korábbi évek 
tehetetlenségébe. Én hiszek abban, hogy a 
város mostanra emelkedő pályára került, 
stabilizáltuk a központi költségvetést, Mis-

kolc képzeletbeli hajója a helyes irányba 
fordult – mondja.

A képviselő szerint fontos megemlíte-
ni a közösségi házak finanszírozási problé-
máját is, hiszen Miskolc megújul, és most 
jutottak el odáig, hogy a közösségi színte-
reket is képesek az elvárásoknak megfele-
lően újjászervezni.

– Olyan közösségi házakat akarunk, 
melyek valóban az itt élőket szolgálják. Si-
keres pályázatokkal, a környékbeli fiatalok 
bevonásával tovább kell fejleszteni a jelen-
leg is magas színvonalú, tömegeket vonzó 
rendezvényeket. Igazi közösségi életet kell 
kialakítani – hangsúlyozza Nehéz Károly, 
aki szerint a fentebb említett 3,3 milliárd 
forintos tapolcai nagyberuházás és az egy-
milliárd forintos strandfejlesztés igen nagy 
kihívást jelent az elkövetkező egy-másfél 
évben. Ha viszont ezek a fejlesztések meg-
valósulnak, tényleg el lehet majd monda-
ni, hogy Tapolca és környéke visszanyerte 
régi fényét.

Szepesi S. | fotó:  Juhász Á., Mocsári L.

Tapolca számos  látnivalóval szolgál

Faültetés Görömbölyön
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Május 12. | szoMbat » Vízilabda: Gyermek II. vidékbajnokság, Zöld csoport, 7. fordu-
ló. Városi uszoda, 11.00 » Kajak-kenu: Idénynyitó nyílt megyei verseny. Csorba telepi tó, 10.00 » 
Vitorlázás: Hlavnyai László-emlékverseny. Mályi-tó, 10.00 » Hegyikerékpár: diákolimpi-
ai döntő. Bükkszentkereszt, Lapka-pálya, 10.00 » Szabadidősport: Aerobik roadshow. Egyete-
mi Körcsarnok, 10.00

Május 13. | vasárnap » Labdarúgás: NB I, DVTK – Budapest Honvéd. Diósgyőri sta-
dion, 18.30 » Vízilabda: Gyermek II. vidékbajnokság, Zöld csoport, 7. forduló. Városi uszoda, 9.00 
» Futsal: NB I döntő, Tolna-Mözsi FSE – DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont. Tolna Városi Sportcsarnok, 
17.00 » Vitorlázás: Hlavnyai László-emlékverseny. Mályi-tó, 10.00 » Duatlon: V. Bükkszentke-
reszti Terepduatlon. Lapka-pálya, 10.30 » Természetjárás: XXXI. Encián kupa, tájékozódási ver-
seny. Hollóstető, 10.00

Május 14. | hétfő » Atlétika: Egyéni diákolimpia, III–IV. korcsoport, megyei döntő. Diós-
győri stadion, 9.00.

Május 17. | csütörtök » Atlétika: Több próba diákolimpia, IV. korcsoportos megyei 
döntő. Diósgyőri stadion, 9.00.

Május 20. | vasárnap » Labdarúgás: NB I, Szombathelyi Haladás – DVTK. Szombat-
hely, Rohonci úti stadion, 15.00.
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Felvirágoztatnák a magyar  
és a miskolci röplabdát
Miskolcra látogatott a Magyar 
Röplabda Szövetség elnöke. Tóth 
Tamás a sportág jövőjével kapcso-
latos tervekről tájékoztatott.

A szakági szövetség első embere 
Zsiga Marcell alpolgármesterrel, 
Albrecht Józseffel, az Albrecht-
MVSC-MVSI fő támogatójával, 
valamint Toma Sándor vezető-
edzővel beszélgetett.

– Az MVSC szakmai háttere 
megérdemli, hogy megfelelő fi-
gyelmet kapjon a csapat. A klub 
működése példa lehet a többi 
egyesület előtt. A város támogat-
ja a röplabdásokat – mondta Zsi-
ga Marcell.

Tóth Tamás az országosan el-
kezdett dinamikus fejlődést sze-
retné itt is elindítani.

– Szeretnénk, ha a röplab-
dát is beemelnék a látványsport-
ágak közé; garanciát kaptunk 
arra, hogy 2013-ban a röplab-
da is csatlakozik az eddigi ötös 
mellé. Új struktúrát dolgoztunk 

ki, vidéki fellegvárakat építenénk 
Miskolcon, Békéscsabán, Kapos-
váron vagy Szombathelyen, így a 
budapesti csapatokkal kiegészül-
ve izgalmas bajnokság alakulna 
ki – mondta a szövetség elnöke.

Először a szakmai hátteret 
vizsgálják, mely az elhangzottak 
szerint Miskolcon kiváló. A ter-
vek szerint a jövőben nemzetközi 
korosztályos versenyeket, felnőtt 
válogatott mérkőzéseket és után-
pótlás-tornákat rendezne a város, 
ezzel is hozzájárulva a röplabda 
honi ismertségének javításához.

Albrecht József hozzátette: 
62 éve van Miskolcon röplab-
da, ő maga nyolc éve támogat-
ja a csapatot, de egy éve jutottak 
el oda, hogy Toma Sándor mun-
kája beérett, helyi kötődésű fia-
talok alkotják az együttest. Mint 
mondta, ez az alap, miskolci és 
megyebeli lányokra építkezni, ő 
pedig igyekszik továbbra is bizto-
sítani a feltételeket.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

HIrdetés

10 alkalmas bérletünk mellé 15 perces alak
formáló kezelés + tartós fültű jár ajándékba!
Tavaszi akciónk: páros bérlet vásárlása esetén  
+ 22 ajándékalkalmat adunk ráadásnak! 
Akciónk visszavonásig érvényes.

Címünk : Miskolc, Széchenyi utca 64.
Bejelentkezés: 06-70/369-2283 vagy 06-20/554-2906 Marika 22 kilót fogyott segítségünkkel. 

Ön is képes rá!

Átformáló akupunktúra, mellyel 5-10 kilótól  
szabadulhat meg egy hónap alatt!

Akció 2012. 05. 12-tôl 2012. 05. 18-ig
Coccolino öblítő, 1 l, minden illat 499 Ft
Silan öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft
Biopon takarékos mosópor, 400 g, 498 Ft/kg 199 Ft
Tomi Kristály mosópor, 400 g, 748 Ft/kg 299 Ft
Bonux mosópor, 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Tomi Kristály mosópor, 2 kg, 549 Ft/kg 1099 Ft
Jar mosogató, 1 l  499 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l, fehér, színes ruhához 799 Ft
Baba törlőkendő, 80 db-os, 2,5 Ft/db 199 Ft
Kallos Glow tartós hajfesték 399 Ft

Nyári cipővásár közkívánatra!
SzéleS, problémáS, fájóS lábakra

Egyes termékek 2900 Ft-tól

Ha Önnek iS fontoS  
a kényelem, jÖjjÖn el!

bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

miskolc, technika Háza
május 19-én, (szombat) 9–12 óráig

l női alkalmi félcipők
l női utcai félcipők
l női papucsok, szandálok
l gyógybetétes gyógyszandálok  

DVTK: családi nap után bajnoki meccs
A Pécs és a Budapest Hon-
véd elleni mérkőzés kö-
zött első alkalommal rende-
zi meg a klub szombaton a 
DVTK családi napot az or-
szágos sporttelevízióval kö-
zösen.

Pécsett megszerezte első győzelmét 
Szentes Lázár vezetésével a DVTK: 
a piros-fehérek 2–1-re nyertek José 
Luque és Tisza Tibor góljával. Va-
sárnap közvetlen riválisuk, a Bu-
dapest Honvéd látogat a diósgyő-
ri stadionba. Előtte azonban, most 
szombaton első alkalommal, ha-
gyományteremtő szándékkal ren-
dezik meg a DVTK családi napot 
az aréna környékén, egyben itt lesz 
délelőtt 10 órától a roadshow mis-
kolci állomása is, melyen a csa-
patkapitány és Tisza mellett Bacsa 
Patrikkal, Takács Péterrel, L’Imam 

Seydivel és Szentes Lázárral talál-
kozhatnak a szurkolók.

Dudás Hunor ügyvezető igazga-
tó kiemelte, nagy nap lesz a szom-
bati, a rendezvény ugyanis kurió-
zum mind a klub, mind a magyar 
labdarúgás történetében.

– A DVTK több mint egy fut-
ballcsapat, az egyesületet, a lab-
darúgást körülölelő közeg, a kö-
zösség tesz minket különlegessé. 
A családi nap megszervezésével a 
szurkolók és a klub közti kapcso-
latot szeretnénk erősíteni, mélyí-

teni: a drukkerek találkozhatnak, 
kötetlenül társaloghatnak a játé-
kosokkal, a szakmai stáb tagjai-
val. Jellemző az itteni közönségre, 
hogy a sikertelen időszakokban 
is kitartanak a csapat mellett, ezt 
szeretnénk nekik ezúton is meg-
köszönni – mondta a klub első 
embere, hozzátéve, családi napot 
évente egyszer-kétszer rendezné-
nek a jövőben.

A koncertek mellett főzőver-
seny és focitorna is várja a drukke-
reket, a hölgyek termékbemutatón 
és szűrővizsgálaton is részt vehet-
nek, de a gyerekeket is számos já-
tékkal várják.

Belépő is lesz, mint a klubveze-
tő elmondta, így tudták garantálni 
a minőségi szórakozást; a rendez-
vény költségvetése egyébként 5-10 
millió forint körüli összegre tehető.

A részletes programot a minap.
hu-n olvashatják, itt közvetítjük 
vasárnap délután 6 órától a DVTK 
Honvéd elleni mérkőzését is.

Soós P.

Polgármesteri látogatás az olimpikonnál
Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere csütörtökön a 
Leszih Andor utcai sport-
iskolai edzőteremben láto-
gatta meg a londoni olimpia 
egyetlen miskolci résztvevő-
jét, Deák Bárdos Mihályt.

Deák Bárdos Mihály, a Diósgyő-
ri BC birkózója negyedik olimpi-
ájára készül. A kötöttfogásúak 120 

kilogrammos kategóriájában sze-
replő sportoló korábban a syd-
neyi, az athéni és a pekingi játéko-
kon vett részt. Ausztráliában (még 
130 kilogrammban) a 11., Görög-
országban a 10., míg Kínában a 8. 
helyen zárt.

Kriza Ákos polgármester az ava-
si edzőteremben látogatta meg 
Miskolc egyetlen, a 2012-es olim-
piára kvótát szerzett sportolóját 
csütörtök délután, ahol kötetlen 
beszélgetést folytatott a diósgyőri 
birkózóval. A városvezető a kvali-
fikációról, a fogyasztásról és afelől 

érdeklődött, vágja-e már a cen-
tiket a londoni sporteseményig. 
Deák Bárdos Mihály azt felelte, 
nem gondol még arra, hogy olim-
pia lesz nyáron, a közvetlen felké-
szülést a jövő héten kezdi.

A sportember elmondta, húsz 
birkózó indul a súlycsoportban az 
ötkarikás játékokon, ebből 5-6 ver-
senyző ellen nagy bravúr kellene 
részéről a győzelemhez.

– Itt jön képbe a sorsolás: ha sze-
rencsém van, valamint sérülés-
mentes lesz a felkészülésem, és a 
maximumot tudom nyújtani Lon-
donban, akkor a jó eredmény sem 
marad el – emelte ki bizakodóan.

Szóba kerültek még az „óri-
ás” pályafutása utáni tervei is: 
edzősködéssel, sportvezetéssel sze-
retne foglalkozni Deák Bárdos Mi-
hály, aki még talán 2013-ban is 
folytatja aktív sportkarrierjét, hi-
szen jövőre Budapesten rendezik a 
világbajnokságot.

A polgármester végül vásárlási 
utalványt adott át a DBC birkózó-
jának, majd sok sikert kívánt neki 
az olimpiai szerepléshez.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

» Válogatottban a Vénusz. Ne-
gyedik helyen végzett a moszkvai tornán 
a női futsalválogatott. A DVTK-Vénusz há-
rom játékosával – Bernáth Csilla, Újvári 
Krisztina és Csepregi Gabriella – a soraiban 
az oroszoktól és a portugáloktól vereséget 
szenvedett a nemzeti együttes, míg Irán-
nal 3–3-as döntetlent játszott – utóbbi ta-
lálkozón betalált a miskolciak csapatkapi-
tánya, Csepregi Gabriella.

» Második helyen pólóznak. A 
Miskolc Városi Sportiskola I. csapata a má-
sodik helyen várja a Gyermek II. vidékbaj-
nokság Zöld csoportjának 7. fordulóját, 
amit a hétvégén rendeznek a miskolci vá-
rosi uszodában. A hazaiak szombati mecs-
csei: I. csapat: 13 óra MISI – Pécs, 18 óra 
Debrecen – MISI; II. csapat: 11 óra MISI – 
Marosvásárhely, 16 óra MISI – Arad. Va-
sárnap, I. csapat: 12 óra Marosvásárhely 
– MISI, 15 óra MISI – Arad; II. csapat: 13 
óra MISI – Kolozsvár. 16 óra: Nagyvárad 
– MISI.

» A Tihanyi Sándor irányította 
Farkasok 52–31 arányú vereséget mértek 
szombaton délután a népkerti salakpályán 
az Adorján Zoltán vezette Bikákra. 

» A fővárosi Cartoon Heroes 
ellen lépett pályára a városi szabadidőköz-
pontban a Miskolc Floorball Sport Egye-
sület. Az OB 2 felsőházi rájátszásában, a 
szezonzáró mérkőzésen a miskolci csapat 
végül 12–4 arányú vereséget szenvedett.

röviden ››››››››››
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2011-ben alapította a BOKIK Nonprofit 
Szolgáltató Kft. 14 taggal és 3 támogató 
szervezettel a Miskolc Belvárosi Gazda-
ságfejlesztő Klasztert, melynek legfőbb 
célja a főutca élénkítése, és hogy ismét 
elinduljon egy kis pezsgés Miskolc belvá-
rosában. A klaszter támogatást nyert az 
Új Széchenyi Terv keretében az Európai 
Regionális Fejlesztési Alaptól (ÉMOP-
1.2.1-11-2011-0025), melyet céljai elérése 
érdekében különböző akciókhoz használ 
fel. A folyamatosan bővülő klaszter így a 
pénzügyi segítséggel többek között szabad-
téri rendezvényeket szervez, ahol a klasz-

ter tagjai és helyi kereskedők saját, magyar 
termékeiket árusítják. Az első ilyen vásár 
2012. május 6-án került megrendezésre a 
régiségvásárral és a Magyar Portékák Vá-
sárával együtt. 

A rendezvény azonban nem csupán egy 
„vásár” volt. A Gasztronómiai téren a kilá-
togatók ételt-italt vásárolhattak, a Miskolci 
Veterán Autóklub kiállítását is megtekint-
hették, és műsorok is gondoskodtak a szó-
rakozásról.

Az első visszajelzések szerint árusok, 
bolttulajdonosok, vásárlók egyaránt pozitív 
benyomásokat szereztek a rendezvényen.

Tájékoztatjuk tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 
május 15-e után aktuálissá válik a költség-
megosztóval felszerelt lakások esetében a fű-
tési idényt követően a költségmegosztók leol-
vasása.

A költségmegosztók fenntartása, adatainak leol-
vasása és azok alapján a díjmegosztási arányok 
meghatározása, valamint a díjfizetői reklamáci-
ók rendezése a közös képviselő (lakóközösség) 
feladata.

Az elmúlt napokban ügyfélszolgálatunkat 
több díjfizetőnk is azzal kereste meg, hogy a költ-
ségmegosztók fűtési idényt követő kiértékelé-
se nem minden épület esetében tartalmazza a 
2011. szeptember 1-jétől hatályos korrekciós té-
nyezőket. A költségmegosztást végző vállalkozá-
sok tájékoztatása alapján csak azoknál az épüle-
teknél alkalmazzák a korrekciós tényezőket, ahol 
a 2011/2012 fűtési idénytől kezdődően választot-
ták ezt az elszámolási módot, illetve azoknál az 
épületeknél, ahol a korábban megkötött szerző-
dést már módosították. 

A 2011. szeptember 1-jén hatályba lépett fűté-
si költségmegosztást, illetve a költségosztók al-
kalmazásának feltételeit a 104/2011. (VI. 29.) szá-
mú korm. rendelet szabályozza. 

A rendeletet – a lakóközösségek és a költség-
megosztást végző vállalkozóval kötött, a rendelet 
hatálybalépése előtt érvényben lévő szerződések 
esetében –, a szerződések módosításakor, illetve 
új szerződés esetében kell először alkalmazni.

A lakóközösség képviselője – igény szerint – 
köteles biztosítani a díjfizető részére a díjmegosz-
tási arányok számításába való betekintést.

A költségmegosztáson alapuló elszámolási 
számla hőfelhasználási arányait – a lakóközösség 
megbízásából – a költségmegosztást végző vál-
lalkozó állapítja meg. A távhőszolgáltató a közös 
képviselőtől kapott adatok alapján készíti el az el-
számoló számlát. A megállapított hőfelhasználási 
arányokon a távhőszolgáltató nem módosíthat.

A díjmegosztási arányok utólagosan csak szá-
mítási hiba esetén, a lakóközösség képviselőjé-
nek a távhőszolgáltatóhoz írásban történt beje-
lentésére módosíthatók, melyről a díjfizetőket a 
lakóközösség képviselője köteles tájékoztatni.

Felhívjuk a tisztelt Fogyasztóink  figyelmét arra, 
hogy a MIHŐ Kft.  ügyfélszolgálati előadói nem 
tudnak felvilágosítást adni a hőfel használási 
arányokkal és a korrekciós tényezők kel kapcso-
latban, mivel nem ismerik a lakó kö zösségek és a 
költségmegosztást végző cég közötti szerződé-
seket. Az ilyen irányú panaszokkal minden eset-
ben a közös képviselőt, illetve a költségmegosz-
tást végző céget keressék meg.

Tájékoztatást a lakóközösségek  
képviselői adnak

„A segítségnyújtás nem csupán egy csekk átadását jelenti”
Dr. Marie-Theres Thiell, az ELMŰ-ÉMÁSZ Társa-
ságcsoport Igazgatóságának elnöke hét éve él 
Magyarországon. Mindig kiemelt fontosságú-
nak tartotta a szociális tevékenységet, a rászo-
rulók támogatását. Ezt a munkát ismeri el a vá-
ros A Civilek Támogatásáért Díjjal.

Szabadidejében szívesen sportol, és kiemelten ke-
zeli a hátrányos helyzetben élők sorsát, a segítség-
re szorulók támogatását. 

– Nagyon fontosnak tartom, és mindenütt 
hangsúlyozom, hogy a szociális elkötelezettség, a 
karitatív segítségnyújtás nem csupán egy csekk át-
adását jelenti – fogalmazott dr. Marie-Theres Thiell. 
– Ha meg akarjuk érteni az emberek nehézségeit, 
közelről is meg kell tapasztalnunk a problémáikat. 
Oda kell menni közéjük, és valós munkát kell vé-
gezni. Ebben munkatársaink, a vezetők és az Igaz-
gatóság tagjai is aktív szerepet vállalnak – emelte 
ki az ELMŰ-ÉMÁSZ Igazgatóságának elnöke.

A Thiell asszony vezetése alatt álló ÉMÁSZ Nyrt. 
egyebek mellett vezető szerepet vállalt az Észak-

Magyarországot sújtó árvizek utáni kárenyhítés-
ben is. Szorosan együttműködnek a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattal, a Magyar Ökumenikus Se-
gélyszervezettel és a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat Magyar Egyesületével is.

Felsőzsolcán százmillió forintból újították fel a 
település óvodáját, melyben 300 gyermeket látnak 
el. A Miskolci Gyermek-egészségügyi Központnak 
több alkalommal ajándékoztak életmentő műsze-
reket. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ál-
tal működtetett Családok Átmeneti Otthonában a 
cég vezetőivel együtt kifestették és új bútorokkal 
látták el a konyhákat és étkezőhelyiségeket, pénz-
beli adománnyal segítették a tető szigetelését és 
a játszótér felújítását. A hátralékkal rendelkező fo-
gyasztók számára adósságkezelő alapot nyitottak, 
közösen a segélyszervezettel.

Miskolcon a kulturális élet legfőbb támogatója-
ként is számon tartják az ÉMÁSZ-t: több millió fo-
rinttal segítették az operafesztiválok szervezését, 
a Miskolci Szimfonikus Zenekart, a Herman Ottó 
Múzeumot és a Miskolci Galériát is. 



Május 12. | szoMbat
09.00 | Kutyamustra. Diósgyőri vár.
10.00 | DVTK családi nap. Koncert, főzőverseny, fo-

citorna, gyermekprogramok. Diósgyőri sporttelep.
10.00 | I. Avasi Borangolás. Nyitott pincék, borver-

seny, beszélgetések, zene… Avasi pincesor.
10.00 | Mozdulj rá! Aerobik roadshow Czanik 

Balázzsal és vendégeivel. Egyetemi Körcsarnok.
10.00–12.00 | Mesterkedő. Játékos képzőművé-

szeti gyermekfoglalkozás. Rákóczi-ház.
11.00 | 23. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus 

Fesztivál. Az Énekszó Baráti Kör, az Egressy Ifjúsá-
gi Kórus, a Diósgyőri Vasas Vegyeskar és a Fazekas 
Gyermekkar koncertje. Zenepalota, Bartók terem.

11.00 | IV. Nemzetközi Makettkiállítás és Ver-
seny. Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény.

14.00 | Muzsikáló orvosok komolyzenei hang-
versenye. Miskolci Egyetem, Bartók Béla Zenemű-
vészeti Intézet, Bartók-terem.

15.00 | Vuk. Előadás. Miskolc Pláza.
15.00 | Kézműves játszóház. Avasi Gimnázium, 

színházterem.
19.00 | Klazz koncert. Kovács László vezényletével. 

Művészetek Háza.
19.00 | 23. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus 

Fesztivál. A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zene-
művészeti Intézete Női Kara, a Harmónia Kama-
rakórus, a Fazekas Leánykar, a Miskolci Cardinal 
Mindszenty Kórus és a Hassler Énekegyüttes kon-
certje. Zenepalota, Bartók-terem.

19.30 | Miskolci Illés Klub. Vendég: Koncz Zsuzsa. 
Miskolci Kulturális Központ Ifjúsági Ház.

Május 13. | vasárnap
09.00 | Kézműves vásár, játszóház és mester-

ség-bemutatók. Diósgyőri Kézműves Alkotóház. 
10.00 | Orgonakoncert. Belvárosi református 

templom.
10.30 | Hófehérke. Csodamalom Bábszínház.

15.00 | 23. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus 
Fesztivál. A Lévay József Református Gimnázium 
Kamarakórusa, az Egressy Béni Női Kar, a Forrás Ka-
marakórus, a Fráter Kórus és a Hassler Énekegyüt-
tes koncertje. Avas-déli római katolikus templom.

19.00 | 23. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus 
Fesztivál. A záróhangversenyen koncertet ad a 
Miskolci Bartók Kórus és az Amadeus Kórus. A fesz-
tiválon résztvevő kamarakórusok Kodály Zoltán 11. 
zsoltárját adják elő, közreműködik: Tóth Zsombor 
orgonán, vezényel: Sándor Zoltán. Avas-déli római 
katolikus templom.

Május 14. | hétfő
18.00 | Orgonaavató hangverseny. Belvárosi re-

formátus templom.
18.00 | Béke mantrák. Rezgő-kör Jóga Életmód 

Klub. Miskolci Kulturális Központ Ifjúsági Ház.

Május 15. | kedd
10.30 | Színházi gyűjtemények találkozója. 

Színháztörténeti és Színészmúzeum.
14.30 | Drámajáték-foglalkozás. Avasi Gimnázi-

um, színházterem.
15.30 | Alternatívák. Latorcai László kiállításának 

megnyitója. Vörösmarty Művelődési Ház.
18.00 | Dsida Jenő-emlékünnepség. Előadást tart 

Kabán Annamária nyelvész és Mózes Huba iroda-
lomtörténész. Tiszáninneni Református Egyházke-
rület székháza.

18.00 | Valójában J. S. Bach műve? Meglepő felfe-
dezések az életmű sikerdarabjairól. Zárdakápolna.

Május 16. | szerda
16.00 | A roma kultúra állapota. Romano Teatro 

Közéleti Klub alakuló ülése. Miskolci Egyetem.
17.00 | Életmód a Diósgyőr-vasgyári kolóniá-

ban anno és ma. Művészeti Szabadegyetem, 
műhelybeszélgetések. R. Nagy József kulturális 
antropológus előadása. Galéria, Feledy-ház.

19.00 | Liliomfi. Az ExperiDance Tánckarának mis-
kolci premierje. Művészetek Háza.

Május 17. | csütörtök
16.00 | Hétköznapok Észak-Thaiföldön. Teve-

li Judit könyvtáros előadása. II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei Könyvtár.

18.00 | Kávéházi esték Bachhal. Kávékantáta, Pa-
rasztkantáta, V. Brandenburgi verseny. Prome-
nád Panzió.

20.00 | Dixie- és Jazzklub. A Miskolc Dixieland 
Band koncertje. Ifjúsági Ház.

22.00 | Nagy Nándor szerzői estje. Jótékonysági 
est a Szent László Gyermekmentő Szolgálat javára. 
Fellépnek a színház művészei és az Esthajnal zene-
kar. Miskolci Nemzeti Színház.

Május 18. | péntek
09.00 | Kötelezők Röviden. Rendhagyó, zenés iro-

dalomóra a Miskolci Musical- és Dalszínházzal. Mű-
vészetek Háza.

12.00 | A 2. honi légvédelmi hadosztály emlék-
táblájának avatása. Bocskai laktanya.

12.30 | Kötelezők röviden. Rendhagyó, zenés iro-
dalomóra a Miskolci Musical- és Dalszínházzal. Mű-
vészetek Háza.

14.00 | Baranta világkupa. Megnyitó ünnepség, 
huszártábor, könyvbemutató, koncertek,  
ostormenet, előadások. Városi Sportcsarnok, 
Népkert.

16.00 | Donizetti: A szerelmi bájital. Operaklub 
Bócz Sándorral. Csodamalom Bábszínház.

18.00 | Bach Impressions. Bach zenéje más meg-
közelítésből. A Claxoton kvartett, a Gloria Brass, a 
The Hot Road Rockabilly Band, a Czakó–Baranyai 
Duó, és a jazz-zongorista Vadász Gyula előadásá-
ban. Művészetek Háza előtt.

19.30 | Vásáry André-koncert. Vigadó Étterem.

Május 19. | szoMbat
08.30 | Baranta világkupa. Versenyek, bemuta-

tók, gálaműsor, színpadi programok. Városi Sport-
csarnok, Népkert.

10.00 | Reneszánsz kavalkád. A szezonnyitó ta-
vaszi rendezvényen kitárulnak a várkastély kapui, 
megelevenedik a reneszánsz udvar. Jelen lesz az 
udvari solymász, bőrműves, ötvös, valamint a tán-
cosok, zászlódobálók, zenészek, mutatványosok. 
Diósgyőri vár.

15.00 | Gyereknap. Miskolc Pláza.
16.00 | Pünkösdi kézműves délután. Nyilas 

Misi ház.
18.00 | A Bach család egyházi muzsikája. Rész-

letek Bach kantátáiból és az Altbachisches Archív 
gyűjteményéből. A Cantus Firmus kórus, Forrás Ka-
marakórus és a Miskolci Egyetem Bartók Béla Ze-
neművészeti Intézetének növendékei. Belvárosi 
evangélikus templom.

Május 20. | vasárnap
09.00 | Baranta világkupa. Előadások, nyílt edzés, 

koncertek. Városi Sportcsarnok, Népkert.

» további programok a minap.hu-n; 
Miskolc TV, ProgramPont: 18.20
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A miskolc televízió műsorA ››››››››››››
Május 14. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykörút, közéleti maga-

zin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumá-
ból 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Csendes vadász, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–
06.00 Képújság.

Május 15. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmódmagazin 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 
Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Julius Caesar, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 16. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 24. Mesterek Tornája nem-
zetközi díjugrató verseny, Kaposvár (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, 
a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: elő-
adások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Üldözés a Balkánon, olasz film (Háló-
zat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 17. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek sebeivel 
gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Prána 
(ism) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A stáb akcióban, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–
06.00 Képújság.

Május 18. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak, építészeti műsor 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 
Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Ítéletnap, amerikai – Fülöp-szigeteki film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Május 19. | szoMbat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent helyek üze-
nete 2. rész (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 SlágerMix Attilával 
(Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Édes otthon, magyar film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Május 20. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show (Hálózat 
TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin (ism.) 19.00 Krónika, hír-
összefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 
Feketén-fehéren, francia–amerikai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

HIrdetés

Május 10–16. | 17.00, 19.30 Tétova félrelépők; feliratos, francia–belga–an-
gol vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 17.30 Az erő krónikája; angol–amerikai sci-
fi | 16 | (Uránia-terem) | 20.00 Amerikai pite: A találkozó; amerikai roman-
tikus vígjáték | 18 | (Uránia-terem).| 

Május 17–23. | 17.00 Csatahajó; amerikai sci-fi akciófilm | 16 | (Béke-terem) 
| 17.30 Keleti nyugalom…; feliratos angol vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 
19.30 Szex felsőfokon; feliratos francia–lengyel–német filmdráma | 18 | 
(Béke-terem) | 20.00 Csatahajó; amerikai sci-fi akciófilm | 16 | (Uránia-terem).

nagyon rövid filMek Mini fesztiválja
Május 12. | 15.00 Nemzetközi versenyprogram; kisjátékfilmek | (Uránia-

terem) | 16.00 Gyermekfilm-összeállítás; | (Béke-terem).
Május 13. | 16.00 Gyermekfilm-összeállítás; | 17.00 A nők szava | 18.00 A 

világ előtte – A világ utána | (Béke-terem).

Art mozi, művészetek házA ››››››››››››››progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Éjsötét árnyék (MB premier) | 16 
| 11.15 (szo–v), 13.30, 15.45, 18.00, 
20.15 – 22.30 (p–szo)
21 Jump street – Kopasz osztag 
(MB) | 16 | 11.00 (szo–v), 13.15, 15.30, 
17.45, 20.00 – 22.15 (p–szo)
Titanic (MB digitális 3d) | 12 | 10.00 
(szo–v), 16.15
A bosszúállók (MB digitális 3d) | 12 
| 11.00 (szo), 11.45 (v), 13.45, 16.30, 
19.15, 22.00 (p–szo), 14.30, 17.15, 
20.00 (cs, v–sze)
Amerikai pite: A találkozó (MB) | 18 
| 10.45 (szo–v), 15.15, 17.30, 19.45 – 
22.00 (p–szo)

A titánok haragja (MB digitális 3d) | 
16 | 12.15 (szo–v), 16.30, 18.30, 20.30 
– 22.30 (p–szo)
Csatahajó (MB) | 16 | 12.00 (szo–v), 
14.30, 17.00, 19.30 – 22.00 (p–szo)
Tükröm, tükröm (MB) | 12 | 10.00, 
12.00 (szo–v), 14.00 (kivéve p)
Szerencsecsillag (F) | 12 | 13.00, 
16.00, 18.30, 20.30 – 22.30 (p–sz)
Az éhezők viadala (F) | 16 | 13.30, 
19.45 – 22.15 (p–szo)
Utazás a rejtélyes szigetre (MB di-
gitális 3d) | 12 | 10.15 (szo–v), 14.15
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 
13 óra előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasár-
napra, a 21 óra utániak csak péntekre és szombatra vo-
natkoznak!

cinemA city, plAzA – május 10–16.  ››››››

» Májusban minden hétfőn ünne-
pi liturgia keretében tartják meg a májusi áj-
tatosságot a hejőcsabai plébániatemplomban. 
14-én este fél 7-kor Thurzó Péter diósgyőri 
káplán mond szentbeszédet.

» A Szent Anna Kolping-házban 
tart előadást a Kolping Akadémia keretében 
Bukovenszky Zoltán atya Mindszenty bíboros-
ról hétfőn, 14-én, este fél 7-től.

» Az idei Bach-hét keretében ren-
deznek hangversenyt a Zárdakápolnában 15-
én, kedden este 6 órától.

» A Vörösmarty Katolikus Általá-
nos Iskolában május 17-én, csütörtökön 
délután fél 5-től Lothringer Éva szociális test-
vér tart előadást az Y-generációról, avagy ko-
runk gyermekeinek nevelhetőségéről a Keresz-
tény Pedagógia Műhelye keretében, melyre 
nem csak egyházi iskolák pedagógusait várják.

» A KÉSZ miskolci csoportja ismét 
a Mindszenti plébánia millenniumi termében 
tartja meg következő rendezvényét. Május 18-
án, pénteken délután 4 órától Bogár László 
közgazdász, egyetemi tanár tart előadást Vál-
ság és nemzetstratégia címmel.

hArAng-hírek ›››››››››››››››››››››››››››››››

Jegyek és információ: Mûvészetek Háza jegypénztár  
(Miskolc, Rákóczi u. 2.,  

telefon: 46/508-844, 30/846-3009)
www.muveszetekhazamiskolc.hu

Az OrlAi PrOdukciós irOdA bemutAtjA:
 Ronald Harwood

A nAgy négyes
2012. június 19., kedd, 19.00 óra 

Rendezô: Gállfy László. Szereplôk: Molnár Piroska, Vári éva, 
Benedek Miklós, szacsvay László

Jegyek és információ: Mûvészetek Háza jegypénztár  
(Miskolc, Rákóczi u. 2.,  

telefon: 46/508-844, 30/846-3009)
www.muveszetekhazamiskolc.hu

Az ExperiDance tánckara bemutatja román sándor koreográfiáját:   

LILIOMFI    MIskOLcI PReMIeR!!!
„Ez a Liliomfi nem az a Liliomfi. Ez a Liliomfi más. Forradalmár? Mûvész? 

Széltoló? A mi Liliomfink az alkotás erejével változtatja meg a világot.  
Abban hisz, hogy darabjaira hullott életünkbôl egy szebb, boldogabb,  

élhetôbb és szerelmesebb valóság teremthetô.”
2012. május 16., szerda, 19.00 óra l Jegyár: 4500 Ft

levente péter 
műsora óvodásoknak

nagy varázsló – levente péter
kis varázslók – a gyerekek

bűvész – habÓk jános
bábos – török györgy

2012. május 24-én (csütörtökön),15.30 órakor  
az ITC Székház Színháztermében

További információ: 46/412-870, www.belvarosiovoda.hu
JEGYváSárLáS: belvárosi óvoda, miskolc, vörösmarty út 64.

Miskolc napja
–folytatás
Május 12–13. | szo.–vas.
Nagyon rövid filmek mini fesztiválja. A progra-

mot lásd a moziműsorban!
Május 12. | szoMbat
Cseh sör- és filmnapok (MűHa előtt)

16.00–18.00 | Miskolci zenekarok
21.00–22.30 | Czemende-koncert

14.00 | Muzsikáló orvosok komolyze-
nei hangversenye. Zenepalota, Bar-
tók-terem.

Május 13. | vasárnap 
13.00 | Muzsikáló orvosok komolyzenei 

hangversenye – könnyedebb stílus-
ban. Zenepalota, Bartók-terem.

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél biz-
tonsági ajtók beépítve már  
59 900 Ft-tól, továbbá nyílászá-
rók (műanyag, fa, alumínium) cseré-
je óriási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. érdeklőd-
ni: 30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu. Bemutatóterem: Miskolc, 

Bükk áruház, I. emelet. Nyitva: h–p: 11–
15 óráig, szo: 9–12 óráig.

TAKARÍTÁS: Megbízható, munká-
jára igényes középkorú nő takarítást 
vagy házvezetést vállal.  tel.: 30/824-
6797, e-mail: takaritas73@indamail.hu

FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS, KIS-
ÁRU  SZÁL LÍTÁS, KIs ÁrAKKAL, zárt 
furgonokkal.  tel.: 70/514-4540, haza-
visz.hu

„Fegyveres vetélkedés”  
– hagyományos értékrend
Tíz ország több mint 130 verseny-
zője méri össze tudását Európából 
és Ázsiából a Baranta Világkupán, 
amit május 18–20-án rendeznek 
Miskolcon, a sportcsarnokban. 

A versenyre minden stílus kép-
viselőit várják, akik vívás, birkó-
zás, íjászat és fegyveres forma-
gyakorlat valamelyikében, vagy 
akár mindegyikében vállalják a 
megmérettetést. A versenyszá-
mok között szerepel fegyveres 
formagyakorlat, szabad vívás 
szablyával, lándzsával, baranta-
birkózás, harci íjászat.

Vukics Ferenc, az Országos 
Baranta Szövetség vezetője, a ver-
seny levezető elnöke a rendez-
vény sajtótájékoztatóján elmond-
ta: a „baranta” szó jelentése: 
fegyveres vetélkedés, megméret-
tetés, harcra, hadjáratra való fel-
készülés. A baranta a történelmi 
magyar harci testkultúra hagyo-
mányaiból létrehozott, folya-
matosan fejlődő harcművészet. 
Ugyanakkor viselkedési, kulturá-
lis stílus is, amely a hagyományos 
magyar értékrendre és mozgás-
kultúrára, a népi kultúra isme-
retére épül. Jelenleg hat ország-

ban, több mint száz közösségben 
mintegy 2500 fiatal műveli.

– Egy barantázó magyarul 
él, gondolkodik, táncol, énekel. 
Nem valami ellen, hanem vala-
miért harcol – hangoztatta.

2012-ben először rendezik 
meg a Baranta Világkupát.

– Köszönjük Miskolcnak, 
hogy helyszínt, támogatást biz-
tosít ehhez – hangoztatta Vukics 
Ferenc. Május 18–20. között 
nem csupán a világkupa, hanem 
a Magyar Műveltség és Honvé-
delem Napjai is várják az érdek-
lődőket hagyományőrző családi 
programokkal, népzenei, nép-
tánc-bemutatókkal, magyarság-
ismereti előadásokkal. A Jég-
csarnokban nyílik a Trianon 
múzeum kiállítása, az intézmény 
ad helyet az esti táncházaknak is.

A Népkertben katonai hagyo-
mányőrzők bemutatkozását, lo-
vas felvonulást, huszártornát, 
íjászversenyt tekinthet meg a kö-
zönség. Lesz vidékkonferencia, 
Nemzeti Könyvsátor, a Magyar 
Közösségek Vásárán pedig több 
száz hazai kézműves portékáiból 
vásárolhatnak a látogatók.

Szepesi S. 
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Játék, mozgás, nevetés
Hat miskolci óvoda képvisele-

tében 60 gyerek és 30 szülő ver-
senyzett kedden a Herman Ottó 
Gimnázium sportcsarnokában 
megrendezett óvodás sportna-

pon. 1994-től szervezi a versenyt 
a Lorántffy Zsuzsanna tagóvo-
da. A játék, a verseny sok min-

denre megtanítja a kicsiket, a szü-
lők és gyerekek kapcsolatában 

pedig egészen más kap ilyenkor 
hangsúlyt, mint a hétköznapok-
ban. Mindemellett nagyon fon-

tos maga a mozgás, ami lételeme 
még a kicsiknek, és ilyen rendez-

vények is kellenek ahhoz, hogy 
nagyobb korukban is az marad-

jon. (fotó: M. L.)

bestseller ›››››››››››››

Nagy Szilvia – Szabó Anna Eszter: 
Egyetemista lány támogatót keres
Fiatal, csinos lányok a szomszédból. Diá-
kok, akik diplomára, jó életre és boldog-
ságra vágynak. Lili, Zsófi, Heni és Frida 
prostituált. Egyetemisták, akik a szexből 
élnek. Függetlenek, okosak és megválo-
gatják, kivel fekszenek le, de ettől még 
prostituáltak. 

A szerzők, akiknek sikerült elnyerniük 
a lányok bizalmát, bevezetik az olvasót a 
különös világba, végigkövethetjük útju-
kat a kezdeti bizonytalan lépésektől a vi-

déki masszázsszalonig, a pesti swinger klubig és a svájci „kiküldeté-
sig”. Két fiatal újságíró: Nagy Szilvia, a Velvet.hu szerkesztője és Szabó 
Anna Eszter, a Színház és Filmművészeti Egyetem végzős hallgatója 
hónapokat töltött olyan, velük majdnem egykorú lányokkal, akik ta-
nulmányaikat vagy éppen az áhított életszínvonalat így finanszírozzák.

Rose Marie Donhauser:  
Szabadtéri ételek
A Szabadtéri ételek című kötet-
ben bármilyen alkalomra talá-
lunk megfelelő receptet. Legyen 
szó hangulatos villásreggeliről, 
piknikről a szabadban vagy ker-
ti partiról a családdal. A ropogós, 
friss saláták, színes zöldségtálak, 
fűszeres grillnyársak, omlós, gyü-
mölcsös sütemények mindegyike elkészíthető az évszak kínálatából.

A tervezéshez és előkészítéshez nyújtott számtalan tipp garantálja, 
hogy a nyári pihenés mellett se kelljen lemondanunk az egyedi, ízle-
tes ételek élvezetéről.

GéNiuSz KöNyváRuház
3530 Miskolc, Széchenyi u. 107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
webáruház: www.geniusz.hu
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

Csatahajó
Alex, a hadihajón szolgáló ka-
tona nem kedveli túlzottan fe-
lettesét. Az érzés kölcsönös, a 
helyzetet pedig az sem könnyí-
ti, hogy a katona éppen Shane 
admirális lányába, Sambe sze-
ret bele. Egymás iránti érzé sei-
ket azonban félre kell tenniük, 
hiszen egy küldetés során idegen lényektől kell megvédeniük az em-
beriséget. A film producere és rendezője, Peter Berg a látványt előtérbe 
helyezve vízen, levegőben és szárazföldön bontakoztatja ki fantáziáját.

amerikai sci-fi akciófilm, korhatár 16 év
Művészetek háza május 17–23., uránia-terem: 20.00, Béke-te-
rem: 17.00

filmajánló ››››››››››››

Akkor és most… Miskolc belvárosának három meghatározó 
épülete is látszik az 1930-as években kiadott képeslapon. A jobb olda-
lon a Korona Szálló homlokzatának részlete tűnik fel. Ebben az idő-
ben már itt működött az Apolló mozi is, korábban, 1911–1930 között 
a Weidlich-palota északnyugati sarkának pincehelyiségében vetítet-
tek. A Korona Szállodát 1894-ben, a szemközti Arany Szarvas gyógy-
szertárat, amelynek emeletén a polgármester lakott, 1898-ban adták 
át, míg a városháza saroképülete a XIX–XX. század fordulójának ter-
méke. Városi bérháznak épült, terveit 1898-ban készítették. A város vi-
szont „kinőtte” a két szomszédos egyemeletes épületet. Így a bérház-
ba telepített üzletek („dohánytőzsde”), a városi rendőrség lassan átadta 
a helyét a közigazgatás hivatalainak. 1919–1944 között ebben a sarok-
épületben működött az Eperjesről áttelepült evangélikus jogakadé-
mia, amelyre emlékező tábla hívja fel az arra járók figyelmét. A ké-
pen a taxiállomás hasonló típusú járművei szintén kormeghatározók. 
(Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

103 éve, 1909. május 11-
én adott címeres kiváltság-
levelet a városnak Ferenc Jó-
zsef király. Éppen 20 éve, 
1992-ben döntött a közgyű-
lés, hogy ez a nap lesz Mis-
kolc ünnepe.

68 éve, 1944. május 8-án 
jelent meg Miskolcon az a 
rendelet, amely a zsidók ré-
szére a Tiszai pályaudvar 
melletti MÁV-telepet, 160 
vasutas család lakhelyét je-
lölte ki. Az indoklás az volt, 
hogy bombázás esetén nem 
a vasút alkalmazottjait érhet-
te veszteség.

116 éve, 1896. május 
9–10-én ünnepelte Miskolc 
a magyar honfoglalás ezer-
éves évfordulóját. Az ünnepi 
rendezvények mellett feltűnő 
volt, hogy a város építészeti 
képe teljesen megváltozott, 
a belvárosban középületek, 
a határban pedig laktanyák 
épültek.

Hétforduló ›››››

Névadó – Benkő Sámuel
Martin-kertvárosban, a 
Szrogh Sámuel és a Ti-
sza utca közötti észak-
déli irányú utca. A 
korábbi Szamos 
utca kapta az or-
vostudor nevét az 
1947. évi utcaelne-
vezések során.

A névadó a szé-
kelyföldi Kisbacon-
ban született. Tanul-
mányait Nagyszombaton, 
Budán, majd német és holland 
egyetemeken végezte. 1775-ben 
bölcsészdoktori, 1778-ban orvo-
si doktori oklevelet szerzett, s még 
ugyanebben az évben véglegesen 
Miskolcon talált állást. Számos tu-

dományos munkája közül 
kiemelkedik Miskolc 

történeti-orvosi hely-
rajza, amely 1782-
ben Kassán látott 
napvilágot. Mun-
kássága méltatói vá-
rosunk első földraj-
zi írójának tekintik. 

(1743–1825 kö-
zött élt. Batthyány utca 

7. szám alatti földszintes 
lakóházát 1963 után bontot-

ták le. Sírja az avasi temetőben el-
enyészett. Miskolc város kitünteté-
sei között a szociális, egészségügyi 
munkáért adományozható elisme-
rés 2002-től viseli nevét.) 

D. I.

„Mindig tanár akartam lenni”
Az érettségi hatalmas pró-
batétel a végzős fiatalok-
nak, s majdnem ugyan-
ekkora az oktatóknak is. 
Bánfalvi Ágnes, az Avasi 
Gimnázium magyar–tör-
ténelem szakos tanára pe-
dig elhivatottan neveli ge-
nerációk sorát.

– Szüleim pedagógusok voltak. 
Erős hivatástudat jellemezte őket, 
ami egészen korán hatott rám 
is, mindig tanár akartam len-
ni – mondja Bánfalvi Ágnes, aki 
1981-ben kezdte pályáját. Ede-
lényben végezte a gyakorlótaní-
tást, majd a mai Baross Gábor 
Szakközépiskolába került. Otta-
ni kollégáitól sokat tanult a neve-
lésről, fegyelmezésről, s arról, ho-
gyan kell bánni a fiatalokkal.

Bánfalvi Ágnes több mint húsz 
éve tanít, ám még ma sem tartja 
magát tapasztaltnak, hiszen vé-
leménye szerint a világ folyton 
változik. Egykori magyartanára, 
Kovács Ferencné még ma is tá-
masza, szakmai tapasztalatára, 
tanácsaira számíthat.

A magyar–történelem sza-
kos oktató, aki két kötelező tan-

tárgyból is felkészíti a végzős 
diákokat, igazi szerelme az iro-
dalom, a történelem, József At-
tila, II. Rákóczi Ferenc, legked-
veltebb miliője pedig az Avasi 
Gimnázium.

– Az Avasiban minden ál-
mom valóra válthatom. Ünnepi 
műsorok, Avasi gálák sorát ren-
deztem meg. Sok pozitív visz-
szajelzést kapok az igazgatótól, a 
kollégáktól, emiatt nem fáradok 
el, a gyerekek között pedig min-
dig meg tudok újulni – emeli ki 
Bánfalvi Ágnes, aki egykori di-
ákjaival is tartja a kapcsolatot, 
hiszen többen magyartanárként 
helyezkedtek el.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ››››››››››››

általános segélyhívó: 112; 
Felnőtt háziorvosi ügye-
let: MISEK (Csabai kapu 9–11.): 
46/560-080; MISEK Diósgyőr 
(Kórház u. 1.): 46/531-799; 
Fogorvosi ügyelet (Csabai 
kapu 9–11.): 46/555-666/1270; 
Gyer mek háziorvosi ügye-
let (GYEK – Szent péteri kapu 
76.): 46/412-572. Lelkisegély 
(mobilról is hívható): 116-123, 
(csak vonalasról): 80/116-123. 
áldozatsegítő vonal: 80/225-
225. MihŐ műszaki ügyelet: 
46/379-360. MivÍz központi 
ügyelet: 46/519-339. éMáSz-
hibabejelentés: 40/282-828. 
Közterület-felügyelet: 46/502-
579. in Memoriam Temetke-
zés (halottszállítási ügyelet): 
46/353-909, 30/677-7958. ál-
lategészségügyi Telep (kóbor, 
elhullott állatok bejelentése): 
46/345-103, 30/339-6549. 

közérdekű ››››››››

HIrDETéS

HIrDETéS

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz tőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A  bo rí tékra írják rá:  „Minden-
kit érhet jogeset”. E-mail címünk: info@mikom.hu. Jogi szakértőnk, 
dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

jogeset ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

sertésmáj marha szegy-
oldalas

miskolc.auchan.hu 2012. május 12. – május 20.

299 Ft/kg 899
Ft/kg


